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Diplomová práce Radka Žlebčíka „The study of Diffractive Dijet Production in 
Photoproduction at HERA“ je věnována aktuálnímu tématu řešenému v posledních letech na 
experimentech H1 a ZEUS, kterým je  narušení faktorizace v uvedených procesech. Oba 
experimenty dospěly totiž k rozdílným závěrům, experiment H1 ve dvou nezávislých 
měřeních oznámil pozorování narušení faktorizace v difrakční fotoprodukci dijetů zatímco 
experiment ZEUS získal výsledky kompatibilní s nenarušením faktorizace.  Úkolem 
diplomanta bylo nezávislé prověření teoretických výpočtů programů, které se v daných 
analýzách používaly a eventuální srovnání experimentálních dat ve stejné kinematické oblasti.  
 
Diplomová práce se skládá ze šesti kapitol. Po krátkém úvodu se druhá kapitola věnuje 
teoretickým otázkám spojeným s daným tématem, v třetí kapitole se uvádí motivace a 
dosavadní výsledky. Těžiště práce je ve čtvrté kapitole, kde se prověřují výpočty provedené 
oběma experimenty a hadronizační korekce a v páté kapitole, kde se provádí s pomocí modelu 
Monte Carlo extrapolace experimentálních výsledků obou experimentů do jedné kinematické 
oblasti. Výsledky jsou shrnuty v šesté kapitole. Výsledkem analýzy je, že důvodem 
nesouhlasu není rozpor v teoretických výpočtech ale v samotných naměřených datech. 
 
Radek Žlebčík pracoval na dané problematice velmi samostatně, iniciativně a s velkým 
nasazením. Jen díky tomu se mu podařilo udělat tak rozsáhlou analýzu, která v mnohem 
přesahuje i požadavky na diplomovou práci.  Za zmínku stojí, že nalezl chybu v široce 
používané databázi strukturních funkcí (ve strukturní funkci fotonu) a po jeho interpelaci byla 
knihovníky chyba v databázi opravena. Podařilo se mu nejenom potvrdit staré výsledky ale 
získat díky své metodě extrapolace i výsledky zcela nové, které poněkud změnily náš náhled 
na danou problematiku. Na základě jeho analýzy jsme opublikovali článek (hep 
arXiv:1102.3806 – Radek Žlebčík, Karel Černý, Alice Valkárová: Factorisation breaking in 
diffractive dijet photoproduction at HERA?), který vzbudil velký ohlas a který byl publikován 
v časopisu European Journal of Physics (EPJC 71 (2011),1741).  Výsledky práce byly rovněž  
ukázány  R. Žlebčíkem na konferenci Hadron Structure pořádané v Tatrách v r. 2011 a byly 
publikovány v sborníku konference (Nucl.Phys.Suppl. 219-220 (2011) 296-300). Kromě toho 
se R.Žlebčík zúčastnil slovensko-české soutěže o nejlepší diplomovou práci v r. 2011 
v Košicích a získal tam za svou diplomovou práci druhou cenu. 
Díky těmto okolnostem nemám nejmenší pochyby o tom, že práce splňuje požadavky kladené 
na diplomovou práci a navrhuji ji ocenit známkou 
výborně.   
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