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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

V globále hodnotím prácu pozitívne, aj keď je tam podľa môjho názoru viacero odsekov, kde nie 
je dostatočné vysvetlenie ako a prečo autor postupoval tak ako postupoval. Týka sa to hlavne 
kapitoly popisujúcej teoretické neurčitosti produkcie jetov. 

Detailné komentáre:
V české verzii abstraktu je chyba: '...teoretické chyby účinného průřezu pro srážky protónů...'. 
Správne by malo byť niečo ako '...teoretické chyby účinného průřezu produkce jetů v srážkach 
protónů...'
Popis v odseku 2.2 pre rovnice (2.8) a (2.9) nie je dostatočne presný. Nie je jasné, že x3 odpovedá 
gluónu, a že (2.9) platí iba pre nehmotné kvarky a gluóny.  

V odstavci 4.2.2 nie je jasné, ako je urobený konečný odhad neurčitosti v účinnom priereze na 
základe 6 variácii renormalizačnej a faktorizačnej škály, ktoré sú spomínané v texte.
V rovnici 4.9, ak bude horná a dolná variácia rovnaká, neurčitost v účinnom priereze bude (+)/ 
√2. Ja by som očakával (+). Viete vysvetliť zmysel tejto formule?
Na základe obrázkov  4.5 - 4.8,  sa zdá, že pre PDF MSTW08 neurčitosti nerastú, resp. veľmi 
málo (v porovnaní so CT10) so vzrastajúcim pT jetov. Viete to vysvetliť?

Nie je zrejmé, aký je dôvod pre veľké neurčitosti v niekoľkých bodoch pT spektra na obrázku 5.3. 

V odstavci 6.1, ako Ste určili hranicu X = 7.54? 
V odstavci 6.1 mi nie je jasný zmysel paragrafu: 'Cross-section distribution in   is binned in 7 
mass bins....'
Na základe čoho Ste použili komplikovanú fitovaciu funkciu (6.23) a nie niečo jednoduchšie? 
V odsekoch 6.1 a 6.3 sú veľmi pekné (približné) odvodenia  pre X  a B.
Na základe obrázku 6.15 nie je zrejmé ako dobre fit popisuje rozdelenie, a či tam skutočne 
existuje exces, pomohlo by, keby bol zahrnutý obrázok (hodnota – fit)/neurčitosť.

Referencie sú neúplné, chýbajú čísla strán, napr. pre referenciu [9], [19], [22], [23], a tiež nie sú v 
poradí v akom sa vyskytujú v texte.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Vyšetrovali Ste hmotnostnú závislosť 95% CL limitov. Nemohol by sa dosiahnuť lepší výsledok na
základe použitia iba dolnej hranice na invariantnú hmotnosť dijetu, napr. mjj > 2.4 TeV? 
Myslíte si, že systematické neurčitosti by mohli zmeniť Vaše závery ohľadom citlivosti 
premenných R, R a F?

Práci 
n doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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