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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Diplomová práce je experimentální práce a zabývá se měřením produkce nabitých D* mezonů 
v difrakčních událostech. Ty, na rozdíl od předchozího měření H1, jsou vybrány pomocí 
dopředného detektoru, přímo registrujícího rozptýlené difrakční protony.  
 
V počátečních pěti kapitolách studentka předkládá úvod ke svojí práci. Ten zahrnuje teoretickou 
část, kde diskutuje strukturu protonu v inkluzivních i difrakčních událostech a zaměřuje se na  
fotoprodukci nabitých D* mezonů. V této rešeršní části dále diskutuje detekční zařízení 
experimentu H1, shrnuje předchozí měření a předkládá motivaci pro měření vlastní. 
 
Kapitoly 7-11 obsahují originální výsledky studentky. Odezva detektoru pro zkoumaný signál je 
nejprve studována na simulovaných datech. V dalším kroku je signál produkce nabitých D* 
mezonů izolován v datech pomocí fitu maximální věrohodnosti. Konstrukce fitu současně v 
signální i kontrolní oblasti, která obsahuje kandidáty se špatně přiřazeným nábojem produktů 
rozpadu D*, umožňuje obdržet spolehlivý odhad signálu a pozadí jen z dat bez použití simulace. 
Signální výtěžek je nakonec opraven o efekty detekčního zařízení a studentka tak obdržela stěžejní 
výsledek práce – účinný průřez produkce nabitých D* mezonů v dobře definované kinematické 
oblasti na částicové úrovni.  
 
V doplňujících kapitolách 12-13 je diskutována selekce difrakčních událostí pomocí metody 
rekonstrukce velké mezery v rapiditě pro jetové události. Jsou nastíněny nepřesnosti simulace 
finálního hadronového stavu, které by pravděpodobně mohly být zmenšeny s využitím informace 
z dopředného detektoru. 
 
Studentka předložila velmi pěkně strukturovanou práci, která v podstatě obsahuje základ  
reálného měření. Studium systematických chyb měření překračuje rámec diplomové práce. 
Rozhodně oceňuji, že je měření dotáhnuto do konce, výtěžek opraven o efekty detektoru, což 
umožňuje jasnou interpretaci výsledku a srovnání s teoretickými předpověďmi. Autorka se jasně 
vyjadřuje, text nepostrádá logickou strukturu vědecké práce a nezachází do přílišných detailů, 
pokud to není potřeba. Text je psán v anglickém jazyce, jehož úroveň je velmi vysoká. V textu 
jsem nenašel žádné faktické chyby.  
 
V úvodu mi chybí zmínka o tom, jakým způsobem se v H1 identifikuje K mezon, který hraje 
zásadní roli v rekonstrukci D*. Dále bych uvítal, kdyby byly uvedené všechny parametry 
výsledného fitu a diskutovaná jejich vzájemná korelace. V případě velké korelace může být 
zmíněná statistická chyba obdržených událostí podhodnocená. Zároveň parametr šířky rozdělení 
může ukázat, zda simulovaná data dobře popisují rozlišení fitované proměnné v datech. 
 
Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou, za kterou si studentka zasluhuje udělení titulu 
Magistr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

- Na rozdíl od kolineární faktorizace, Regge faktorizace, též někdy nazývaná jako proton 
vertex faktorizace, i když pozorovaná v datech, teoreticky dokázána nebyla. Můžete 
diskutovat alternativu k „Resolved Pomeron“ modelu diskutovaného v 1.3.1 pro difrakci 
v DIS? Existují alternativy i pro difrakční fotoprodukci?   
 

- Jak se identifikuje K mezonu v H1? 
 

- Dokážete okomentovat systematickou chybu „Resolved Pomeron” modelu a jak se projeví 
v teoretických předpovědích v obr. 11.2?  

 
- Jaké si myslíte, že budou největší příspěvky do experimentální systematické chyby Vašeho 

měření. Dokážete odhadnout, zda měření bude přesnější než s použitím LRG metody?  
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