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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Diplomová práce Pavla Štefka se zabývá měřením interakce jetů s médiem vzniklým ve srážkách 
těžkých iontů. Ve srážkách těžkých iontů dochází k tzv. zhášení jetů, tedy k odejmutí části energie 
jetu při průchodu jetu silně interagujícím médiem. To bylo pozorováno v řadě měření, jedním z 
nich je měření nárůstu produkce událostí s asymetrickou konfigurací transversální energie jetů v 
dvoj-jetových událostech. Diplomová práce zkoumá přenos odejmuté energie pomocí měření 
chybějící transversální energie a ukazuje, že odejmutá energie je přenesena do měkkých částic s 
malou transversální hybností. Tento výsledek představuje důležitý přínos pro porozumění 
mechanizmu energetických ztrát. Kvalita práce není daleka možnosti publikace kolaborací 
ATLAS ve formě předběžného výsledku, což bych řekl, že není u diplomové práce úplně běžné. 
Pavol Štefko si rychle osvojil technické nástroje pro analýzu dat, i porozumění základům fyziky 
těžkých iontů a předkládá velmi kvalitní práci s jasným a přínosným závěrem. Práci proto 
doporučuji uznat jako diplomovou.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Nemám otázky.

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a
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