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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Autorka se v diplomové práci věnuje analýze produkce D* mezonu (jakožto prostředku pro
studium procesů, ve kterých jsou produkovány volné charm kvarky) v difrakční fotoprodukci v ep
srážkách měřených experimentem H1. Difrakční případy jsou na rozdíl  od předchozích analýz
podobného  typu  na  H1  vybírané  pomocí  detekce  tzv.  leading  protonu,  který  je  měřen  v
protonovém  spektrometru  (Very  Forward  Proton  Spectrometer,  VFPS).  Tato  metoda  selekce
difrakčních případů vede k částečné experimentální nezávislosti  prezentované analýzy a analýz
založených na pozorování velkých mezer v rapiditách (Large Rapidity Gap, LRG) typických pro
difrakční procesy. Tento fakt byl dále využit v separátní studii, která je také součástí diplomové
práce,  kde  autorka  měřila  efektivitu  LRG selekce  v  případech  s  leading  protonem ve  VFPS.
Efektivita  byla měřena jak  v datech tak  v simulacích  a  v budoucnu může sloužit  jako cenná
informace pro odhad systematické chyby LRG selekce.

Práce je psaná v anglickém jazyce na velmi dobré úrovni. První kapitola obsahuje stručný
přehled  teorie  silných interakcí,  hluboce nepružného rozptylu,  tvrdé difrakce v ep a produkce
volného charmu identifikovaného pomocí pozorování D* mezonů. Kapitola druhá a třetí podávají
motivaci  prezentovaného  měření  vzhledem  k  již  publikovaným  předchozím  výsledkům  H1
experimentu. Čtvrtá kapitola stručně popisuje centrální detektor H1 a také VFPS. Pátá kapitola
obsahuje  shrnutí  obou  experimentálních  metod  selekce  difrakčních  případů.  Kapitola  šest  je
věnována popisu toho jak byly obdrženy simulované případy studovaných procesů za  pomoci
Monte Carlo generátoru Rapgap a simulace odezvy H1 detektoru. Kapitola sedmá obsahuje shrnutí
kritérií  pro výběr dat a fotoprodukčních difrakčních případů s D*. V kapitola  osmé je uveden
způsob, jakým se obdržely počty případů D* kandidátů pomocí fitování rozdělení pozorovatelných
veličin, které umožňují separaci signálu od pozadí. V deváté kapitole najdeme srovnání měřených
výtěžků D* mezonů v datech a v simulacích.  Kapitola  desátá  definuje způsob jakým se měří
účinný průřez, což obnáší opravu D* výtěžků na vlivy detektoru. V kapitole jedenáct jsou měřené
účinné průřezy porovnané s předpověďmi v leading-order QCD z Monte Carlo generátoru - vše na
úrovni  stabilních  hadronů,  tedy  bez  vlivu  detektoru.  Dvanáctá  kapitola  sumarizuje  analýzu
produkce  D*  mezonu  v  difrakční  fotoprodukci.  Další  části  textu  je  studie  věnovaná  měření
efektivity LRG selekce ve VFPS případech. Studie je popsaná ve dvou kapitolách. První kapitola
(celkem kapitola dvanáctá) popisuje hlavní části H1 detektoru používané v LRG selekci. Třináctá
kapitola ukazuje výsledné měřené efektivity v datech v simulacích a jejich kompatibilitu pomocí
jejich poměru.

Autorka  se  úspěšně  zhostila  úkolu  měření  účinného  průřezu  produkce  D*  mezonu  v
difrakční fotoprodukci s leading protonem v koncovém stavu. Provedla výběr dat a nadefinovala
selekční kritéria pro výběr D* kandidátů, které analyzuje pomocí detekce rozpadu D* mezonů v
tzv. zlatém kanále (tj. do kaonu a dvou pionů). Použila simulované případy a provedla na nich
obdobnou  selekci.  Jelikož  se  očekávala  malá  statistika,  byla  autorka  nucena  použít  přístup
nebinovaných likelihood fitů a obdržela nejen celkový počet ale také diferenciální  výtěžky D*
mezonů v několika kinematických proměnných. Statistika D* mezonů mírně přesáhla tu, jež byla
základem pro předchozí H1 (LRG) publikaci. To ukazuje potenciál použitých VFPS pro možnou
budoucí  detailnější  analýzu.  S  použitím  simulací  autorka  obdržela  účinné  průřezy  na  úrovni
stabilních  hadronů  (tedy  bez  vlivu  detektoru).  Ty byly  srovnány  s  předpovědí  v  LO  QCD.
Kvalitativně  je  (v rámci  statistické  chyby) pozorován stejný rozdíl  mezi  účinným průřezem v
datech a v teorii jako byl pozorován v předchozí H1 analýze – teorie podhodnocuje data. To svědčí
jednak o integritě (o správnosti) měření, ale také (opět) ukazuje na nutnost použití vyšších řádů
QCD. 

Druhá část diplomové práce týkající se měření efektivity LRG selekce byla provedena na
případech dvou jetů v koncovém stavu v difrakční fotoprodukci. Pro tuto studii byla použita stejná
data a selekční kritéria z již publikované H1 analýzy. Obdržené efektivity LRG selekce v leading



proton datech a simulacích spolu s jejich podílem můžou sloužit pro přesnější odhad systematické
neurčitosti  LRG selekce. Tato neurčitost  byla vždy v H1 předmětem debat a z bezpečnostních
důvodů bývala často nadhodnocována.

Na  závěr  bych  chtěl  dodat,  že  Bc.  Markéta  Jansová  pracovala  na  diplomové  práci
svědomitě  a  rychle  si  osvojila  způsob  zpracování  H1  dat.  Účastnila  osobně  několika  schůzí
kolaborace a prezentovala svoje průběžné i finální výsledky, které mají pro H1 kolaboraci velmi
dobrou informační hodnotu.
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