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Posudek na disertační práci Mgr. Jan Kapitána
Jet production in p+p and d+Au collisions at s NN  200 GeV in STAR
Předložená práce obsahuje uchazečovy výsledky při zpracování a analýze dat ze srážek
deuteronů s jádry zlata v experimentu STAR na urychlovači RHIC. V prvních třech
kapitolách jsou zběžně připomenuty základy kvantové chromodynamiky, zaveden pojem jetu
a podána stručná informace o základních částech detektoru STAR. Ve čtvrté kapitole je
popsána práce uchazeče na simulacích dráhového detektoru těžkých kvarků, který kolaborace
STAR vyvíjí a který bude v budoucnu do detektoru začleněn. Tato činnost nikterak nesouvisí
s vlastní analýzou dat ze srážek d+Au, ale zahrnutí této kapitoly do disertace považuji za
oprávněné, neboť uchazeč těmto simulacím věnoval značné úsilí a čas. Původní uchazečovy
výsledky se týkají třech témat: srovnání spektra jetů ve srážkách p+p a d+Au (kapitola 6),
měření závislosti inkluzivních spekter jetů ve srážkách d+Au na centralitě srážky (kapitola 6)
a měření azimutálního rozdělení dijetů ve srážkách d+Au (kapitola 7).
Smysl přehledových kapitol v disertační práci je v tom, že mají ukázat uchazečovu schopnost
zavést pojmy a kvalifikovaně shrnout základní skutečnosti potřebné pro vlastní práci. Z tohoto
hlediska není obsah kapitol 1 a 2 na potřebné úrovni. Je v nich řadu větších či menších chyb a
nepřesností, které svědčí o tom, že uchazeč jejich formulaci nevěnoval dostatečnou pozornost.
Konkrétní připomínky k těmto kapitolám i k metodické kapitole 5 uvádím na konci posudku.
Výsledky vlastní analýzy produkce jetů v d+Au srážkách jsou popsány v kapitolách 6 a 7. I
zde mám řadu nejasností, které by měl uchazeč vysvětlit.
Nechápu, proč se podílem PyMC/PyBG_matched násobí naměřená data. Uvedený poměr se
pro pT od 10 do 40 GeV pohybuje v intervalu 2-10, znamená to, že naměřené hodnoty
účinného průřezu je potřeba korigovat tak velkým faktorem?
Na obrázku 6.1 jsou srovnány výsledky měření účinného průřezu produkce jetů v pp srážkách,
převzaté ze starší práce STAR, s uchazečem změřeným účinným průřezem v d+Au srážkách
na obr. 6.3. Přitom jety v pp srážkách byly získány pomocí konusového algoritmu Mid Point
Cone s R=0,4 zatímco jety v d+Au srážkách podle části 5.5 pomocí jiného algoritmu, anti-kt
s R=0,4. Takové srovnání nemá dobrý smysl.
Hlavním výsledkem disertace je stanovení poměru RCP definované ve vztahu (2.10) pro dva
intervaly centrality a vynesené na obr. 6.7 a 6.10. Autor konstatuje, že tento poměr vykazuje
v intervalu 9,3<pT<11,4 GeV “významné zvýšení”. Přitom v první větě části 5.7.1 sám tvrdí,
že neočekává větší modifikaci vlastností jetů v d+Au srážkách ve srovnání s produkcí jetů ve
srážkách pp a tedy ani výraznější odklon RCP od jedničky.
Vzhledem k chování RCP v sousedních binech je toto tvrzení navíc těžko opodstatněné a
uvedené navýšení je daleko spíše projevem fluktuace dat. Pokud se autor domnívá, že jde o
reálný efekt, měl by se pokusit o jeho fyzikální interpretaci. V doprovodném textu k datům na
obr 6.7 a 6.10 jsem nenašel informaci o tom, zda chyby dat na těchto obrázcích zahrnují
chybu pocházející z neurčitosti poměru Nbin/per/Nbin/cent na němž podle (2.10) RCP závisí a
jehož hodnota je při započtení neurčitosti pocházející z neurčitostí čitatele a jmenovatele
v rámci 1 standardní odchylky známa (tabulka 5.3) s přesností (-16%,+19%). Pokud tato

neurčitost nebyla započtena, je pozorovaný efekt RCP >1 pro malé pT statisticky ještě méně
významný, než jak ukazují obr. 6.7 a 6.10. Očekávám, že uchazeč tento bod vysvětlí.
V disertaci je dále konstatováno, že měření poměru RCP experimentem STAR je v rozporu
s analogickým měřením v experimentu PHENIX, jenž pozoruje naopak RCP <1, ale příčina
tohoto rozdílu není objasněna. Nemůže být příčina rozdílu v tom, jak STAR a PHENIX
stanovují veličiny Nbin/per a Nbin/cent?
Závěrečná kapitola disertace se týká měření rozdílu azimutálních úhlů dijetů s cílem změřit
efekt příčných hybností partonů vstupujících do tvrdé srážky (intrinsic kT). Autor se odkazuje
na práci [46], pocházející z roku 1998, která přináší kompilaci dat ukazujících na důležitost
započtení tohoto efektu pro popis produkce jetů a přímých fotonů a malými příčnými
hybnostmi. Od této doby došlo k značnému pokroku při teoretické analýze produkce jetů a
přímých fotonů při malých pT, který ukazuje na to, že při jejich popisu není nutné intrinsic kT
zavádět, viz například obr. 12 v práci G. Heinrich: Nuclear Physics B (Proc. Suppl.) 184
(2008) 121–129.
Na závěr ještě jednu poznámku. V kapitole 8 autor uvádí, že jeho disertace přináší „důležité a
zajímavé výsledky“, které „budou hrát klíčovou roli při interpretaci výsledků měření jetů ve
srážkách těžkých iontů na RHIC“. Toto sebehodnocení považuji v disertační práci za zcela
nepatřičné.
Přes uvedené kritické připomínky se domnívám, že autor prokázal schopnost samostatné
vědecké práce a že předložená práce splňuje podmínky kladení na disertační práci.
Doporučuji proto, aby mu byl po úspěšné obhajobě udělen titul Ph.D.
Konkrétní připomínky ke kapitolám 1 a 2:
 Ve výrazech pro efektivní vazbové konstanty QED (1.5) a QCD (1.6) má být jako
argument logaritmu –q2, neboť přenesená čtyřhybnost q2 je záporná.
 Výraz (1.5) platí jen pro q2>>m2e , zatímco pro q2<<m2e jde správně levá strana (1.5) ke
konstantě, rovné 4π/137, zatímco výraz (1.5) jde pro q2→0 k nule.
 Výraz (1.6) platí jen pro 3 efektivně nehmotné kvarky, obecně je místo čísla 9 výraz (332n)/3, kde n je počet efektivně nehmotných kvarků. Nikde není řečeno co je Q2.
 Není pravda, že „typická škála pro měření a výpočet αs je MZ.“. Typické škály závisí na
veličině charakterizující tvrdost procesu, například příčné hybnosti jetů na obrázku 1.3, a
jsou tedy proměnné. MZ je referenční škála, na níž se αs obvykle uvádí po přepočtu pomocí
rovnice renormalizační grupy.
 Není ani naznačen fyzikální význam závislosti PDF na škále Q2.
 Ve výraze (2.2) chybí jako argument PDF stejně jako argument účinného průřezu tvrdého
procesu σi+j→k důležitá faktorizační škála a ve výraze (2.3) chybí argument αs.
 Není pravda, že „due to the sensitivity of fragmentaion functions to infrared singularities
and other nonperturbative effects, the uncertainties of calculated hadron cross-sections are
large“. Fragmentační funkce mají v poruchové QCD zcela stejné teoretické postavení jako
PDF a nejsou citlivé k infračerveným singularitám.
 Jet není kolimovaný svazek hadronů vzniklý z jednoho partonu pocházejícího z tvrdé
srážky a jet proto nelze považovat za proxy partonu z tvrdé srážky. Definice jetu zahrnuje
sčítání účinných průřezů přes degenerované stavy a integraci přes mnohopartonové emise.

 Na straně 14 je zaveden pojem „ghost particle“, aniž je vysvětlen jeho význam, přitom
tento termín se běžně používán v teoretické fyzice pro označení něčeho zcela jiného.
 Pojem „fragmentation“ je na straně 11 používán nevhodně a to jak pro obvyklé „parton
splitting“, tak místo přesnějšího „model of hadronization“, použitého na stránce 10.
 Výraz (2.18) platí pouze pro nehmotné jety.
Připomínky k metodické části analýzy v kapitole 5.
 U p+Au bych očekával, že Npart =Nbin +1 a z toho pro d+Au naivně Npart =Nbin +(1-2), ale ne
Npart =Nbin +0.6 jak je pro centrální srážky uvedeno v tabulce 5.3. Proč tomu tak je?
 Nerozumím metodě odečítání 100% energie nabitých částic změřené v TPC od energie
uložené ve věži kalorimetru BEMC, kam dráha nabití částice směřuje. Protož energie
uložená v BEMC je jen malá energie nabité částice (BEMC odpovídá 1 interakční délce),
vede toto odečtení k neodůvodnitelnému snížení energie změřené kalorimetrem u všech
věží, kde byla uložena také energie neutrálních částic.
 Druhá věta v části 5.5 nedává smysl, neboť neexistuje žádná smysluplná definice pojmu
„100% jetu“. Každá hodnota parametru R je v principu stejně dobrá pro definici jetu.
 Text nad obrázkem 5.6 je matoucí, neboť nezmiňuje skutečnost, že jde o „jet shape“ jetu
původně definovaného algoritmem SISCone s R=1. Kdyby vzal autor SISCone s R=0.7,
dostal by jiné frakce a anti_kT algoritmus s R=0.4 by zahrnul ještě více než 80% energie.
 Způsob odečítání pozadí pod jety, popsaný na straně 59, by, pokud bych ho bral doslova,
vedl na nulovou energii jetů opravenou podle (5.5). Věta "The backgound density rho is
determined from jets found with the kT algorithm (without any jet pT cuts)" nespecifikuje
proceduru definovanou v referenci [71], na níž se uchazeč odkazuje, neboť neříká jak je
určena. Veličina rho odečítaná v (5.5) a zavedená ve vztahu (5.4) není podíl pT jetu a
jeho plochy. Očekávám, že uchazeč při obhajobě proceduru, kterou použil, vysvětlí.
 Poslední dvě věty na straně 62 jsou pro mne nesrozumitelné, uchazeč měl jasně
specifikovat, co myslí výrazem, "single pi- embedded into raw data" (kolik pi- mezonů a s
jakými hybnostni).
 Stejnou výhradu mám k poslednímu odstavci části 5.7.2: nerozumím jak a proč jak se
míchají simulované dráhy z pp srážek (z jakých konkrétních procesů?) s dráhami a věžemi
z reálných srážek d+Au a jak se touto procedurou odhadne efekt fluktuace pozadí
v jednotlivých případech. Uchazeč měl tuto věc jasně vysvětlit.
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