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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Autorka  práce se úspěšně seznámila s tematikou, která se probírá až v magisterském studiu. 

Rovněž  tak zvládla používání programového vybavení pro simulaci elektron-protonových 

interakcí, které bylo vyvinuto v laboratoři DESY  pro již skončený experiment H1. Tento software 

dále aplikovala pro odhad účinných průřezů difrakčních  elektron-protonových interakcí pro 

navrhovaný projekt LHeC v laboratoři CERN, ve kterém má docházet k interakcím  svazků  

protonů  se svazky  elektronů.   Vlastní  výsledky práce prezentované v kapitole 7 jsou nové a  jsou 

prvním krokem, který má  ukázat na možnost detekce těchto interakcí v projektu LHeC.  

 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

V práci postrádám kapitolu o technické realizaci dosažených výsledků, z níž by bylo patrno jakou 

vlastní činnost autorka do získání výsledků vložila. Tj. kde byl instalován program RAPGAP, 

jakým způsobem a na jakých počítačích byla prováděna simulace (např. s jakými parametry byl  

RAPGAP použit), jak byla uložena data a v rámci jakého programového vybavení byla data 

zpracována do výsledných grafů. Bylo by vhodné, aby se o tom autorka   zmínila při obhajobě 

práce.   

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 
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