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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Cílem práce bylo seznámit se se základními nástroji používanými při vyhodnocování výsledků 
experimentů na urychlovači LHC a použít tyto nástroje ke studiu korelací mezi tvrdými procesy s 
jety a tokem energie vně jetů v simulacích. Tyto cíle student splnil a předložená práce je zdařile 
dokumentuje. Předložená práce ukazuje zajímavé vlastnosti korelací mezi jety a tokem energie 
vně jetů a pedagogickým způsobem uvádí čtenáře do problematiky. Jádrem práce je studium 
korelací mezi vlastnostmi jetu jako je příčná hybnost, hmota jetu, šířka jetu, druh počátečního 
partonu a tokem energie v okolí jetu. Získané výsledky lze dále rozvíjet a použít např. při výběru  
pozorovatelných proměnných dobře popisujících rozdíly mezi kvarkovými a gluonovými jety či 
proměnných charakterizujících vyzařování partonů při průchodu silně interagujícím médiem ve 
srážkách těžkých iontů. Předložená práce je dle mého soudu kvalitní a navrhuji tuto práci přijmout
jako práci bakalářskou.
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