
Posudek disertační práce Mgr. Petra Balka  

„Study of proton-proton and heavy-ion collisions 
with the ATLAS experiment at the LHC“ 
a vyjádření k doktorandovi 
 

S Petrem Balkem mám potěšení spolupracovat od roku 2007, kdy jsem vedl jeho bakalářskou 

práci („Simulace jetů na LHC“) a později pak diplomovou práci („Studium pp a PbPb srážek na LHC“), 

obhájenou v roce 2010, ve které zúročil svůj letní studentský pobyt v  CERNu a seznámení se 

s vnitřním detektorem a otázkou identifikace částic podle náboje uloženého v pixelovém detektoru.  

Nyní se vyjadřuji k doktorské disertační práci, na které začal pracovat v  roce 2010 a jejíž téma vyústilo 

v rámci práce těžkoiontové skupiny experimentu ATLAS do analýzy spekter nabitých částic ve 

srážkách iontů olova. Hned na začátku chci vyslovit dík a uznání neoficiálnímu konzultantovi 

Alexandru Milovovi z Departmentu of Physics and Astrophysics Weizmannova Institutu v Rehovotu 

v Izraeli (tam Petr strávil tři měsíce na jaře roku 2014) a Martinu Spoustovi, který byl Petrovi 

univerzálním rádcem a který je hybnou silou naší těžkoiontové skupiny na MFF UK v  Praze. 

Za celou tuto dobu bylo příjemné pozorovat růst jeho profesionality a prohlubující se zapojení 

do práce těžkoiontové skupiny experimentu ATLAS. Jeho aktivitu do jisté míry ilustruje výskyt jeho 

jména v cernském Indicu, tedy nástroji na management konferencí a pracovních porad : jako řečník 

nebo autor je zmíněn v 759 případech. Hlavním tématem je studium spekter nabitých částic a 

poměrů RAA a RCP; pracoval však také na přípravě triggeru pro těžkoiontové srážky, na různých 

performančních a validačních studiích, trackingu, několik let je manažerem dat těžkointové skupiny.  

V průběhu let byl pověřen prezentací výsledků experimentu ATLAS na konferencích, včetně 

hlavních konferencí v oboru, jako Quark Matter (Washington 2012, Darmstadt 2014) a Hard Probes 

(Montreal 2015) i dalších (DIS 2015, Dallas, USA) Výsledky, které kdekoli prezentoval, prošly ohněm 

diskusí uvnitř kolaborace ATLAS.  

Během svého doktorského studia na MFF UK se Petr podílel na několika cvičeních a několikrát 

také popularizoval fyziku pro veřejnost. Petrovo působení v těchto rolích bylo kultivované a velmi 

profesionální. 

Vlastní disertace je poměrně stručná a má podle mého názoru rozumnou strukturu i hloubku, 

rešeršní kapitoly 2 až 4 jsou velmi přehledné a čitelné ; vzhledem k tomu, že například popis 

experimentu ATLAS se opakuje v mnoha disertacích, ocenil jsem zde mimořádné množství informací 

prezentovaných úsporně a čitelně. Klíčová a velmi detailní je pak kapitola 5 popisující práci autora, 

tedy „jeho“ analýzu. Oceňuji velmi svědomitou diskusi všech aspektů analýzy, která prošla velmi 

netriviálním „očistcem“ kolaborace ATLAS a vedla k publikovanému článku v JHEP (9/2015/50). 

Analýza je provedena Petrem, samozřejmě s radami a pomocí ostatních členů těžkoiontové skupiny, 

zvláště A. Milova a M. Spousty, článek je pak podepsán tisíci autorů experimentu ATLAS, kteří se za 

jeho výsledky staví. Soudím, že práce plní požadavky na disertační práci a že je schopná obhajoby.   
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