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Oponentský posudok 
 

na habilitačnú prácu Mgr. Pavla Bartoša, PhD. 

Top kvarková fyzika na hadrónových urýchľovačoch  
 

 

Predložená habilitačná práca, ako už jej názov napovedá, je venovaná stále aktuálnej tematike 

fyziky top kvarku. Vďaka jeho vlastnostiam, hlavne vysokej hmotnosti, je to práve experimentálna 

fyzika top kvarku, ktorá umožňuje precízne overovať teoretické predpovede aktuálnych modelov 

uplatňovaných vo fyzike elementárnych častíc, resp. signalizovať ohraničenosť ich platnosti a takto 

(prípadne) signalizovať existenciu „novej“ fyziky za Štandardným modelom.  

 

Habilitačná práca pozostáva z dvoch hlavných častí, úvodného sprievodného textu a súboru 

vybraných troch publikovaných prác, ktorých je Mgr. Bartoš spoluautorom. V úplnom úvode 

predloženej práce podáva autor prehľad Štandardného modelu a začlenenia top kvarku v ňom, pričom 

ponúka prehľad súvisiacich výsledkov, ale aj otázok s nimi vyvstávajúcich. Hlavná časť práce 

obsahuje sprievodný text, ktorý je logicky rozčlenený do dvoch kapitol z ktorých prvá podáva 

základný prehľad o experimentálnej platforme využívanej pri štúdiu top kvarku kolektívmi v ktorých 

autor pôsobil, resp. pôsobí. Druhá kapitola sprostredkúva ucelený a veľmi kompaktný prehľad doteraz 

získaných výsledkov a poznatkov o hlavných charakteristikách produkcie, rozpadových parametroch 

a ďalších fyzikálnych vlastnostiach (náboj, hmotnosť etc.) top kvarku. Druhú časť habilitačnej práce 

tvorí súbor troch vhodne vybraných prác autora dosiahnutých v rámci rozsiahlych kolektívov 

experimentalnych kolektívov. Takúto formu habilitačnej práce umožňuje zákon č. 111/1998 Zz. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov v § 72, odsek (3), písmeno (b) ako súbor 

uverejnených vedeckých prác alebo inžinierskych prác doplnených komentárom. Všetky zvolené práce 

boli publikované v serióznom recenzovanom vedeckom časopise (Physical Review D) a boli 

publikované v období 2013 až 2016 roku. V kontexte konkrétneho autorovho príspevku oceňujem 

doložené „Zhodnotenie osobného vedeckého prínosu“, ktoré dostatočne ozrejmuje vlastný autorov 

prínos v nich. Ako drobnú poznámku, s návrhom na ozrejmenie dôvodov počas obhajoby, by bolo 

vhodné vysvetliť nezaradenie novších publikácií (po roku 2016) do práce.   

 

Z formálneho hľadiska je sprievodný text spracovaný v slovenskom jazyku na 28 stranách, 

vrátane podrobného zoznamu použitej literatúry. Oceňujem, že úvodný text je napísaný gramaticky 

a štylisticky prakticky bezchybne, má jasnú logickú štruktúru a systematickú následnosť. Pre úplnu 

spokojnosť s touto časťou spomeniem len potrebu používania čo najpresnejšej terminológie, keď napr. 

uvádzaný pojem kalibračnej symetrie (str. 1, riadok 44) by mal byť pre exaktnosť doplnený 

o prívlastok „lokálnej“. Podobne, niektoré len stroho spomenuté pojmy, napr. tmavá hmota, narušenie 

CP symetrie...(str. 2), by si vari zaslúžili aspoň trochu širšie rozvedenie kontextu ich zaradenia do 

textu.  
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K ďalšej obsahovej stránke práce nemám žiadne podstatné pripomienky, nakoľko priložené 

publikácie prešli plnohodnotným recenzným konaním, čím v nich publikované výsledky boli 

akceptované odborníkmi, ktorých odborná úroveň presahuje schopnosti autora tohto posudku. Mám 

len drobnú poznámku k textovej časti na str. 14 (riadky 308 až 311), kde by osožilo uvedené strohé 

informácie podrobnejšie rozviesť. Aj keď uvedené tvrdenia sú správne, ich rozvedením by táto časť 

práce získala na „hodnote“ a súčasne by opakovane potvrdila autorovu kompetenciu v odbore. 

Tvrdenia uvedené na týchto riadkoch sa totiž týkajú vari najdôležitejších väzieb fyziky top kvarku na 

zvyšok Štandardného modelu, čím vlastne opodstatňujú dôležitosť tohto smeru výskumu (aj finančnú). 

 

Protokol o kontrole originality vykazuje len nepodstatný 2,32 % prekryv textu práce s inými 

prácami, navyše priamo súvisiaci s pôsobením autora.  

 

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  

 

 

Záver 

Habilitačná práca Mgr. Pavla Bartoša, PhD. sumarizuje pôsobenie predkladateľa v oblasti 

experimentálneho štúdia fyziky top kvarku a prezentuje výsledky dosiahnuté experimentálnymi 

kolektívmi v ktorých autor pôsobil, resp. pôsobí. Prináša konzistentný sumár pôvodných poznatkov, 

ktoré boli zverejnené v renomovaných karentovaných vedeckých časopisoch. Práca spĺňa všetky 

podmienky kladené príslušnými právnymi normami na kvalifikačné práce tohto druhu, a preto ju 

odporúčam k obhajobe. 

Po úspešnom obhájení habilitačnej práce odporúčam udeliť Mgr. Pavlovi Bartošovi, PhD. titul 

docent v odbore Fyzika. 

 

 

 

V Bratislave 16.8.2022 

 

doc. RNDr. Pavol Valko, CSc. 

 


