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Propagace a WWW
Saturday, 16 January 2016 19:00 (1 hour)

Tento příspěvek má dvě části. První se zabývá IT a webovými službami v rámci KF FJFI, základní
představení určené hlavně studentům třetích ročníků a update služeb určený všem účastníkům.
Mezi témata patří například vlastní webový prostor, web katedry fyziky a letos s větším zaměřením
na sunrise/ashley.

Druhým okruhem je propagace EJČF a částicové a jaderné fyziky obecně. Zde se opět představí
služby a akce, které se podařilo uspořádat a které nás ještě čekají. Detailněji se zaměřím na infor-
mování ohledně změn ve vedení jednotlivých akcí s ohledem na můj pravděpodobný odchod.

Celá přednáška bude tradičně zakončena širší moderovanou diskusí ohledně nápadů na další akce,
návrhy na zlepšení i hledání dobrovolníků.

Primary author: KŘELINA, Michal (FNSPE CTU in Prague)

Co-authors: ČEPILA, Jan (CTU FNSPE); RUSNAKOVA, Olga (CTU Prague); PACÍK, Vojtěch (České
vysoké učení technické v Praze)

Presenter: KŘELINA, Michal (FNSPE CTU in Prague)
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Exclusive dilepton production in proton-proton
collision at 13 TeV with the ATLAS detector

Thursday, 21 January 2016 16:50 (20 minutes)

In proton-proton collisions, quasi-real photons can be emitted and their interaction can produce
various final states. One such final state is a pair of leptons. The exclusive production of dileptons
can be calculated in QED with small uncertainty. Since only two back-to-back leptons are present
in the detector, the process can be clearly distinguished from background. This allows to compare
the predicted and measured cross-section.

This talk aims to explain details of the measurement of such process and presents results from 7
and 8 TeV performed at the LHC. The current status of the 13 TeV analysis of this process in the
ATLAS experiment will be also presented.

Primary author: NECHANSKÝ, Filip (CTU FNSPE)

Presenter: NECHANSKÝ, Filip (CTU FNSPE)
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Nejenergetičtější částice kosmického záření

Příspěvek je věnován historii objevování nejenergitičtějších částic kosmického záření. Nedílným
aspektem těchto objevů je vývoj detekčních technik vytvářejících projekty od experimentu Agassiz
po observatoř Pierra Augera nebo projekt Telescope Array a další.

Primary author: HABARTOVÁ, Anna (CTU FNSPE)

Presenter: HABARTOVÁ, Anna (CTU FNSPE)
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