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Predložená práca je tematicky orientovaná na fyziku na experimente ATLAS na 

urýchľovači LHC v CERN (Ženeva, Švajčiarsko). Všestranne zameraný experiment ATLAS 

bol navrhnutý tak, aby využil energiu dostupnú na urýchľovači LHC na pozorovanie javov, 

ktoré zahŕňajú ťažké častice, akými sú Higgsov bozón a top kvark, či hľadal dôkazy o teóriách 

časticovej fyziky nad rámec Štandardného modelu. Štandardný model nedokáže presne 

predpovedať proces hadronizácie kvarkov. Štúdium kvantovo-štatistického javu Boseho-

Einsteinových korelácií identických bozónov však umožňuje charakterizovať veľkosť a tvar 

oblasti emitujúcej častice pri zrážkach s vysokou energiou. Dôležitou súčasťou detektora 

ATLAS v jeho centrálnej časti je hadrónový kalorimeter TileCal, ktorý slúži na meranie energie 

jetov a prispieva k identifikácií miónov. 

Zvolenej téme zodpovedá aj štruktúra predkladanej práce, ktorá pozostáva zo štyroch  

kapitol, diskutujúcich základné vedecké prístupy a z dvoch publikovaných prác bezprostredne 

pojednávajúcich o dosiahnutých výsledkoch.  

V prvej kapitole sa autor stručne venuje predstaveniu urýchľovača LHC v CERN, 

fyzikálnemu zameraniu experimentu ATLAS  a opisu hlavných častí detektora ATLAS. Väčšia 

pozornosť je venovaná detektoru TileCal, jeho kalibračnému a monitorovaciemu systému, ako 

aj rekonštrukcii signálu z tohto detektora. Podrobný proces kontroly kvality dát a kalibrácie 

detektora TileCal počas obdobia naberania dát v rokoch 2008-2012, označovaného ako Run1 

je obsahom druhej kapitoly. Tretia kapitola je venovaná fyzikálnej analýze dvojčasticových 

Boseho-Einsteinových korelácií rovnako nabitých hadrónov pri energii 7 TeV.  

V závere sú komentované dosiahnuté výsledky, ktoré sú detailne rozobrané v dvoch 

priložených publikáciách. Je tu aj čiastočne vysvetlený konkrétny vklad autora k daným 

problematikám. 



Práca je napísaná prehľadne a precízne, s minimom typografických chýb. Priložené 

práce prešli oponentúrou, ako v rámci kolaborácie, tak recenziou v špičkových časopisoch, kde 

boli publikované. Preto nemám k práci zásadné pripomienky.  

Príloha „Zhodnotenie osobného vedeckého prínosu“ prehľadne popisuje vlastný prínos 

autora, čo je pri prácach v rámci veľkých kolaborácií dôležité, keďže táto informácia je 

prístupná len v interných dokumentoch kolaborácií.  Z uvedeného je vidieť značný prínos 

autora k fungujúcemu systému kontroly kvality dát detektora TileCal, v rámci ktorého zastával 

viacero zodpovedných pozícií. Dokumentujú to aj časté vystúpenia a príspevky na pracovných 

stretnutiach  a významných medzinárodných konferenciách. 

Záverom chcem vyzdvihnúť veľmi dobrú úroveň predloženej práce. Dr. T. Ženiš 

preukázal  spôsobilosť  k vedecko - výskumnej práci,  k  príprave  experimentu,  k zberu                 

a spracovávaniu údajov, ako aj analýze získaných dát. Významný je aj jeho prínos 

v pedagogickej oblasti. Autor sa viditeľne angažuje vo vedecko-organizačnej oblasti.  

Jeho výsledky vo všetkých oblastiach významne prekračujú požiadavky stanovené na 

udelenie titulu docent. Z týchto dôvodov bez výhrad doporučujem prijať predloženú prácu 

RNDr. Tibora Ženiša, PhD. za habilitačnú prácu a podporujem návrh na jeho menovanie 

docentom. 
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