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Diplomová práce Martina Krivoše se zabývá produkcí charmonií v proton-protonových a těžko-
iontových srážkách na LHC energiích. Po zdařilém úvodu, do kterého se ovšem i přes snahu 
školitele vloudilo několik menších nepřesností či překlepů, se student věnuje sumarizaci 
původních výsledků. Původní výsledky pocházejí jak ze simulací produkce charmonií a jetů 
pomocí Monte Carlo (MC) generátoru Pythia a balíku pro rekonstrukci jetů FastJet, tak z analýzy 
reálných dat nabraných experimentem ATLAS. Autor v práci ukazuje řadu užitečných porovnání 
vlivu různých konfigurací MC generátoru na produkci charmonií a jetů a porovnání produkce 
charmonií v datech a experimentu. Hlavním výsledkem je ovšem analýza korelace produkce 
charmonií s velkou příčnou hybností s produkcí jetů v datech z proton-protonových srážek 
nabraných detektorem ATLAS. Tyto výsledky ukazují, že produkce charmonií je pouze málo 
korelovaná s produkcí jetů. Jedná se o výsledek, který je velmi důležitý zejména v kontextu 
porozumění potlačení charmonií ve srážek těžkých iontů. Studie tohoto typu nebyla zatím 
v literatuře publikována. Tento fakt, spolu s faktem, že Martin Krivoš dokázal velmi dobře 
zvládnout řadu technických problémů spojených se zvládnutím programového prostředí Root, 
s použitím Pythie a FastJetu a s analýzou reálných dat znamená, že se svého úkolu zhostil velmi 
úspěšně. Celkový přístup studenta během práce, kvalita dosažených výsledku i kvalita práce mě 
vedou k tomu, že jednoznačně, i přes menší nedostatky, které lze v práci nalézt, hodnotím tuto 
práci jako výbornou. 
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