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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Ondřej Hladík přistupoval k diplomové práci se zájmem i přes počáteční potíže dané zejména
specifičností oboru částicové fyziky, kde je potřeba zvládnout velké množství nástrojů, bez
kterých nelze teoretické výpočty prakticky provádět. Diplomant tyto potíže nakonec překonal a
byl schopen vyprodukovat nové původní výsledky. Především jde o srovnání toku energie v okolí
jetů mezi daty z experimentu ATLAS na LHC a teoretickou předpovědí v druhém řádu
poruchového rozvoje kvantové chromodynamiky (NLO QCD). V původní práci kolaborace
ATLAS nebylo toto srovnání provedeno.
Cenná je rovněž část, kdy si diplomant vyzkoušel ve vedoucím řádu poruchové QCD spočítat
energetický profil jetů v případě elektron-pozitronových srážek. Napsal jednoduchý Monte Carlo
program, který mu umožnil numericky přeintegrovat analytickou formuli. Na tomto programu si
rovněž vyzkoušel komplikace, které do výpočtů vnáší infračervené a kolineární singularity
přítomné v teorii, a techniky jak s těmito divergencemi počítat. Zde se mohla plně uplatnit vlastní
diplomantova investigativnost, fyzikální přehled a znalosti. Ty přece jenom při použití hotových
nástrojů poněkud ustupují do pozadí. Tuto část práce zvládnul Ondřej Hladík také výborně.
Celkově hodnotím diplomantův přístup k práci velmi kladně, oceňuji hlavně diplomantův zájem o
tématiku.
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