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Rokovanie habilitačnej komisie bolo dňa 19. 9. 2022. Po vypočutí habilitačnej prednášky 

a následnej diskusii nasledovala obhajoba habilitačnej práce. Po jej skončení sa komisia oboznámila s 

ďalšími predloženými podkladmi a dostupnými informáciami, zhodnotila vedeckú a pedagogickú 

činnosť Mgr. Pavla Bartoša, PhD. a predkladá nasledovnú správu. 

 

Vedecká spôsobilosť 

Vzdelanie 

 

2007 - Mgr - Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – aprobácia Matematika a Fyzika,  

      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity  

 Komenského 

2011 – Ph. D.- odbor Jadrová a subjadrová fyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

      Univerzity Komenského 

2016 - Vedecký kvalifikačný stupeň IIa 

  

Zamestnanie: 

 

2011 – 2013 Vedecký pracovník FMFI UK Bratislava 

2013 – 2021 Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent FMFI UK Bratislava 

2022 – doteraz funkčný docent v odbore fyzika 

 

Vedecká činnosť a hlavný vedecký prínos 

 

 Od svojej diplomovej práce doteraz sa zaoberal časticovou fyzikou na experimentoch CDF a 

ATLAS. Na experimente CDF začal pracovať na validácii jetovej energetickej škály, ktorá bola 

dominantnou systematikou všetkých meraní využívajúcich jety. Na prelome rokov 2008-2009 sa stal 

členom autorského kolektívu CDF experimentu. V roku 2010 bol počas 3 mesiacov zodpovedný za 

funkčnosť jednotlivých častí detektora počas zberu dát. 

 Na experimente CDF bol zapojený do viacerých analýz, z ktorých uvádzam tri 

najvýznamnejšie: 

 1. Ako hlavný analyzátor sa venoval skúmaniu náboja top kvarku a možnej existencii 

exotického kvarku s nábojom -4/3e. V tejto analýze sa venoval jednotlivým krokom od softvérového 

spracovania analyzovanej vzorky, cez optimalizáciu a kalibráciu metódy na meranie náboja jetu až po 



samotnú štatistickú analýzu, pomocou ktorej  exotický kvark vylúčili s 99% mierovou vierohodnosti. 

Uvedené výsledky boli publikované v publikácii: CDF Collaboration, Exclusion of exotic top-like 

quarks with-4/3 electric charge using jet-charge tagging in single-lepton t(t)over-bar events at CDF, 

Physical Review D. - Vol. 88, No. 3 (2013), Art. No. 032003, s. 1-13. - ISSN 1550-7998 

 2. Pri meraní hmotnosti top kvarku sa zaoberal optimalizáciou váhovacieho parametra, 

pomocou ktorého bolo možné znížiť dominantnú systematickú neistotu merania a vylepšiť tak celkovú 

chybu merania o 9%. Treba dodať, že samotné meranie bolo limitované systematickou neurčitosťou. 

Výsledky tejto práce boli publikované v publikácii: CDF Collaboration, Measurement of the inclusive 

leptonic asymmetry in top-quark pairs that decay to two charged leptons at CDF, Physical Review 

Letters. - Vol. 113, No. 4 (2014), Art. No. 042001, s. 1-8. - ISSN (print) 0031-9007 

 3. Ako hlavný analyzátor sa venoval aj meraniu predo-zadnej asymetrie v bottom-kvarkovej 

párovej produkcii. K publikácii prispel určením pomeru jetov pochádzajúcich z b-kvarkov, určením 

podielu signálnych a pozaďových eventov, štúdiom systematických neurčitostí a SVD unfoldingom. 

Výsledky tejto práce boli publikované v publikácii: CDF Collaboration, Measurement of the forward-

backward asymmetry in low-mass bottom-quark pairs produced in proton-antiproton collisions, 

Physical Review D. - Vol. 93, No. 11 (2016), Art. No. 112003, s. 1-12. - ISSN (print) 2470-0010 

 Od roku 2013 sa zapojil do aktivít experimentu ATLAS. Venoval sa najmä vývoju a údržbe 

balíčka na testovanie výsledkov kalibračných runov, ktorý sa využíva najmä počas technickej odstávky 

urýchľovača. Prostredníctvom automatických testov je možné identifikovať problematické kanály 

hadrónového Tile kalorimetra. Okrem toho sa v rokoch 2015-2018 venoval kontrole kvality dát 

zaznamenaných Tile kalorimetrom počas zberu dát v pozícii Data Quality Leader a Data Quality 

Validátor. Dáta, ktoré boli ním označené ako chybné nemohli byť použité na analýzu. Procedúra 

kontroly kvality dát je popísaná v publikácii: ATLAS Collaboration, ATLAS data quality operations and 

performance for 2015-2018 data-taking, Journal of Instrumentation. - Roč. 15, č. 4 (2020), s. [1-42], 

art. no. P04003. - ISSN (online) 1748-0221 

 Od roku 2014 sa stal členom autorského kolektívu experimentu ATLAS. 

 Na experimente ATLAS sa venoval viacerým publikáciám. Do merania asociovanej produkcie 

top-kvarkových párov a Z bozónu prispel spracovaním dátovej vzorky použitej na analýzu. Výsledky 

tejto práce sú publikované v publikácii: ATLAS Collaboration, Measurements of the inclusive and 

differential production cross sections of a top-quark-antiquark pair in association with a Z boson at 

root s=13 TeV with the ATLAS detector, European Physical Journal C. - Roč. 81, č. 8 (2021), s. [1-43], 

art. no. 737. - ISSN (online) 1434-6052 

 Okrem toho je zapojený do merania energetickej asymetrie v top kvarkovej párovej produkcii, 

ktorej článok bol akceptovaný časopisom a do merania nábojovej asymetrie v top kvarkovej párovej 

produkcii, ktorej predbežné výsledky boli publikované na konferencii EPS 2019. 

 Výsledky dosiahnuté experimentami CDF a ATLAS prezentoval na 13 konferenciách. 

 Získal 4 ministerské granty CD-2008-14184/30982-1:11, CD-2009-35521/37347-1:11, 2014-

739/1163:1-25AA, 2015-17261/40672:1-15F0 zamerané na pobyt v zahraničnej inštitúcii CERN. Je 

riešiteľom projektov 02-0-1081-2017/2019, 02-0-1081-2009.2024. Hlavný projekt, ktorého je 

riešiteľom, je Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV 

energiách. Je súčasťou Špičkového tímu UK, Tím fyziky vysokých energií Bratislava 2018-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedecké publikácie: 1109, z toho:  

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (938) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (2) 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web 

     of Science alebo SCOPUS (16) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (6) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2) 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1) 

AFI Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (2) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (2) 

 

Štatistika ohlasov (6877): 

 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (5824) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (7) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (38) 

 

Ostatná vedecká činnosť 

 

Riešenie grantových projektov 

 

• APVV-20-057305, 2006 – 2009: riešiteľ projektu 

• Projekt podpory vedeckých pobytov v organizácii CERN pre uchádzačov pôsobiacich na 

Univerzite Komenského, Fakulte matematiky fyziky a informatiky.  

Číslo výzvy: CD-2008-14184/30982-1:11: prijímateľ dotácie 

• Projekt podpory vedeckých pobytov v organizácii CERN pre uchádzačov pôsobiacich na  

Univerzite Komenského, Fakulte matematiky fyziky a  informatiky.  

Číslo výzvy: CD-2009-35521/37347-1:11: prijímateľ dotácie 

• Projekt podpory vedeckých pobytov v organizácii CERN pre uchádzačov pôsobiacich na  

Univerzite Komenského, Fakulte matematiky fyziky a informatiky.  

Číslo výzvy: 2014-739/1163:1-25AA: prijímateľ dotácie 

• Projekt podpory vedeckých pobytov v organizácii CERN pre uchádzačov pôsobiacich na  

Univerzite Komenského, Fakulte matematiky fyziky a informatiky.  

Číslo výzvy: 2015-17261/40672:1-15F0: prijímateľ dotácie 

• Dubna: 02-0-1081-2017/2019, 02-0-1081-2009.2024, 2015-2021: riešiteľ 

• CERN: Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri 

TeV energiách 0775.2011, 0210/216, 2011-2015, 2016-2020, 2021: riešiteľ 

• Špičkový tím UK, Tím fyziky vysokých energií Bratislava 2018-2022: riešiteľ  
 

Vystúpenia na konferenciách, na ktorých boli prezentované dosiahnuté výsledky: 



• LLWI 2020, Lake Louise, Kanada, 9. - 15. 2. 2020: “Highlights of top quark properties 

measurements with the ATLAS detector” 

• DIS 2018, Kobe, Japan, 16. - 20. 4. 2018: “Top quark pair production cross section 

measurements  with the ATLAS detector” 

• Moriond EW 2017, La Thuile, Taliansko, 18. - 25. 3. 2017: “Top Quark Physics at th e 

Tevatron” 

• LHCP 2016, Lund, Švédsko, 13. - 18. 6. 2016: “Performance of the ATLAS hadronic Tile 

calorimeter” 

• La Thuile 2016, La Thuile, Taliansko, 6. - 12. 3. 2016: “Top and electroweak measurements 

at the Tevatron” 

• CKM 2014, Viedeň, Rakúsko, 8. - 12. 9. 2014: “Asymmetries at  Tevatron” 

• Meson 2014, Krakow, Poľsko, 29. 5. - 3. 6. 2014: “Mixing and CP violation in the Bs  system” 

• Moriond QCD 2014, La Thuile, Taliansko, 22. - 29. 3. 2014: “Measurements of Top Quark 

Production and Properties at the Tevatron”   

• LHCP 2013, Barcelona, Španielsko, 13. - 18. 5. 2013: “Tevatron combined top quark mass” 

• TOP 2012 international workshop, Winchester, Veľká Británia, 16. - 21. 9. 2012: “Top quark 

mass results at Tevatron” 

• Top physics workshop 2012, CERN, Švajčiarsko, 2. - 4. 5. 2012: “First measurement of 

forward – backward Asymmetry in  bb-bar Production at CDF” 

• TOP 2011 international workshop, Sant Feliu de Guixols, Španielsko, 25. - 30. 9. 2011: “tt -

bar cross section measurements at Tevatron” 

• APS April meeting 2010, Washington, USA, 13. - 16. 2. 2010: “Measurement of the top quark 

charge at CDF” 

  
 

 

Pedagogický profil 

 

Pavol Bartoš pedagogicky pôsobí na FMFI UK od roku 2011. Doteraz za svojho pedagogického 

pôsobenia odučil vo všetkých formách pedagogickej činnosti 38 semestrohodín. Predmetom jeho 

pedagogického pôsobenia je prednášková činnosť a vedenie cvičení v oblasti fyziky vysokých energií 

a termodynamiky a štatistickej fyziky. Jeho prednášky a cvičenia pokrývajú podstatnú časť výučby 

v rámci subjadrovej fyziky na FMFI UK. Doteraz viedol 3 bakalárske a 6 diplomových prác. 

Konkrétne prednášal: Termodynamika a štatistická fyzika (3P), Štandardný model z pohľadu 

experimentátora, (1P), Fyzika elementárnych častíc (2P). Ďalšia jeho pedagogická činnosť zahŕňa 

praktiká a cvičenia k prednáškam ako napríklad Jadrová a subjadrová fyzika, Fyzika elementárnych 

častíc, Fyzika vysokých energií, pokročilá fyzika vysokých energií...  

 

Zhodnotenie habilitačnej prednášky na tému: „Objav Higgsovho bozónu a meranie jeho 

vlastností“   

 

19. 9. 2022 o 13:00 hod sa v posluchárni C FMFI UK v Mlynskej doline konalo zasadnutie 

Vedeckej rady FMFI UK, ktoré otvoril Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., a prítomných oboznámil so 

zložením habilitačnej komisie a oponentmi. Potom predstavil prítomným s uchádzača a požiadal ho, 

aby predniesol habilitačnú prednášku. Po skončení habilitačnej prednášky a následnej rozpravy Prof. 

Jozef Masarik uzatvoril zasadnutie. 

Habilitačná komisia v zložení prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Doc. Ing. Ivan Štekl, CSc., a 

Prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc., konštatuje, na základe vlastných poznatkov a správy komisie, 



vymenovanej VR FMFI UK, že Mgr.. Pavol Bartoš, PhD. vo svojej habilitačnej prednáške ukázal, že 

má široký prehľad v vo fyzike elementárnych častíc, v experimentálnych technikách fyziky 

elementárnych častíc a spracovaní dát z experimentov vo fyzike vysokých energií a že sám v týchto 

oblastiach tvorivo pracuje. Prednáška mala veľmi dobrú odbornú úroveň a aj technický bola veľmi 

dobre pripravená.  

 V rozprave, ktorá nasledovala po prednáške, pohotovo a vecne odpovedal na položené otázky a 

poznámky. Presvedčivo preukázal svoju rozhľadenosť vo vednom odbore v ktorom pracuje. Celkový 

dojem z priebehu habilitačnej prednášky a následnej rozpravy bol veľmi dobrý.  

 

Z vyjadrenia oponentov 

 

Doc. RNDr. Tomáš Davídek, PhD. 

 

 
 

Doc. RNDr. Pavol Valko, PhD. 

 Doložená publikačná aktivita predkladateľa a dosiahnutý citačný ohlas je viac ako uspokojivý. 

Rovnako pozitívne oceňujem, že autor je adekvátne zapojený do pedagogického procesu práve v 

oblastiach bezprostredne spojených s jeho odborným zameraním, aj keď uvedených 38 

semester hodín priamej výučby a vedenie desiatich bakalárskych/diplomových projektov predstavuje 

„len“ lepší priemer. 

 

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. 

Predloženú prácu považujem za vhodnú na obhajobu. Autor preukázal dobrú prípravu a schopnosť 

zrozumiteľne a jasne prezentovať dosiahnuté výsledky. Výsledky práce boli publikované vo viacerých 

karentovaných periodikách, z ktorých autor uviedol v predloženej práci tri. Predložená habilitačná 

práca demonštruje, že Mgr. Pavol Bartoš, PhD. významne prispel ku štúdiu vlastností top kvarkov na 

experimente CDF na Tevatrone. 

   

 

Záver 

Habilitačná komisia na svojom rokovaní dňa 19. 9. 2022 po oboznámení sa so všetkými 

podkladmi, oponentskými posudkami, po vypočutí habilitačnej prednášky a následnej rozpravy dospela 

jednomyseľne k záveru, že Mgr. Pavol Bartoš, PhD. má za sebou úspešnú vedecko-výskumnú činnosť 

a pedagogické pôsobenie v potrebnom rozsahu. Úspešne sa podieľa aj na výchove bakalárov a 

diplomantov vo svojom vednom odbore.  

 

Mgr.. Pavol Bartoš, PhD. spĺňa odborné, pedagogické a morálne kritéria pre vymenovanie za 

docenta pre odbor fyzika. Habilitačná komisia odporúča jeho vymenovanie za docenta v odbore fyzika. 

 

 

 



V Bratislave, 19. 9. 2022    

 

 

 

    

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

 

 

 

  

Doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. 

 

 

 

 

Prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. 

 

 

 

 

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. 

 

 

 

 

Doc. RNDr. Pavol Valko, PhD. 

 

 

 

 

Doc. RNDr. Tomáš Davídek, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 


