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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem modifikací jetů ve srážkách těžkých iontů. Tyto 
modifikace jsou kvantifikovány prostřednictvím měření celkové chybějící energie v 
rekonstruované události. Autor práce velmi dobře pronikl do základních souvislostí výzkumu v 
dané oblasti, což odráží zdařilý úvod do problematiky uvedený v první části práce. Autor si velmi 



rychle osvojil dovednosti nutné k fyzikální analýze: práci v prostředí ROOT, implementaci 
rekonstrukčních algoritmů a práci s MC modely. Centrem práce je měření korelace mezi chybějící 
energií a produkcí dvoujetových událostí s velkou asymetrií v transverzální energii páru jetů. 
Obdobná analýza byla zatím provedena pouze experimentem CMS nad mnohem menším 
statistickým vzorkem dat. Autor bakalářské práce zreprodukoval výsledek CMS, což na úrovni 
bakalářské práce není časté a pokládá to dobrý základ pro práci na publikaci tohoto typu měření 
kolaborací ATLAS. Autor k práci přistoupil velmi aktivně a systematicky, což odráží kvalita 
předkládané práce.
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