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Oponentský posudok 

  
na habilitačnú prácu Mgr. Pavla Bartoša, PhD. 

 

Top kvarková fyzika na hadrónových urýchľovačoch     
 

 

Habilitačná práca Pavla Bartoša prezentuje štúdium vlastností top kvarkov v 

experimente CDF na protón–antiprtónovom kolajderi Tevatron vo Fermiho 

laboratóriu v USA a v detektore ATLAS na Veľkom hadrónovom kolajderi LHC 

v CERN-e.  

 

Zvolená téma je aktuálna, keďže najťažší t-kvark bol objavený na Tevatrone len 

v roku 1995, preto je štúdium jeho vlastností a jeho produkcie veľmi aktuálne 

a potrebné. 

  

Práca je napísaná v slovenskom jazyku, skladá sa z úvodu, dvoch častí, záveru a 

zoznamu použitej literatúry. Členenie práce je formálne logické na časti o popisujúcej 

kolajder Tevatrón a detektor CDF a tiež popisuje hlavné črty kolajdera LHC a 

detektora ATLAS. V druhej časti sa autor venuje rôznym typom produkcie top 

kvarku, rozpadovým kanálom párovej tt̄ produkcie, šírke rozpadu, meraniu hmotnosti 

a náboja top kvarku a tiež asymetrii v tt̄ produkcii. V závere prehľadne zhrnul 

výsledky práce a opísal prínos autora. Predložená práca obsahuje ako prílohy tri 

články s výrazným vkladom autora, kde sú podrobne popísané postupy a výsledky 

meraní.  

 

Najdôležitejšie výsledky habilitačnej práce: 

  

Medzi najdôležitejšie výsledky habilitačnej práce patria významné príspevky autora 

pri meraní vlastností top kvarkov na experimente CDF na Tevatrone.  

 

Autor sa významne podieľal na meraní elektrického náboja top kvarku, kde prispel 

hlavne kinematickou rekonštrukciou meraných prípadov, kalibráciou nábojovej 

procedúry, určovaním systematických neurčitostí. Výsledkom práce bolo vylúčenie 

existencie exotického kvarku s nábojom -4/3e.  

 

Ďalej sa významne podieľal na meraní hmotnosti top kvarku. Jeho vklad sa realizoval 

pri optimalizácii parametrov pomeru jetovej energetickej škály a energie mimo jetov. 

Optimálne nastavenie váhovacieho parametra umožnilo výrazne znížiť systematickú 

neurčitosť meraní. 

 

Autor tiež prispel k určeniu veľkosti predo-zadnej asymetrie vznikajúcej pri párovej 

produkcii b kvarkov. Prispel hlavne spracovaním vzoriek, určovaním pomeru b ku b̄ 

kvarkov v prípadoch s dvoma jetmi, určovaním systematických neurčitostí 

a porovnaním nameraných výsledkov s predpoveďami Štandardného modelu.  
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Práca je vypracovaná kvalitne. K práci mám otázky a pripomienky:  

 

1. Na str. 13 je napísané: parameter κ bol optimalizovaný tak, aby čo najviac b-

jetov malo určené správne znamienko náboja. Čo znamená „správne“ 

znamienko? 

  

2. Vysvetlite čo znamená neobvyklá os x na obr. 2.13. Čo znamená „particle 

level hmotnosti páru bb̄ ?  

    

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. 

 

Autor, podľa môjho názoru, dosiahol potrebnú odbornosť a spôsobilosť na výkon 

funkcie docenta. Navrhujem, aby predložená práca bola akceptovaná ako habilitačná 

práca a po jej úspešnej obhajobe, aby Mgr. Pavol Bartoš, PhD. bol menovaný za 

docenta.  

  

  

 

V Bratislave 4.7.2022 

 

                Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. 

               oponent 

 

 

 


