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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
V první části práce se Radek Podškubka zapojil do spolupráce na experimentu ATLAS na LHC. 
Pro skupinu zabývající se produkcí jetů spočítal teoretickou NLO QCD předpověď inklusivní 
produkce jetů v proton-protonových srážkách při těžišťové energii √s=8TeV. Studoval také chyby, 
které jsou spjaty s touto předpovědí: nejednoznačností partonových distribučních funkcí, volbou 
faktorizační a fragmentační škály a chybou ve vazbové konstantě silných interakcí S. Tyto 
teoretické chyby ve výsledku ovlivňují interpretaci naměřených dat, především u produkce jetů 
s velmi velkými transversálními hybnosti, kde je největší potenciál pozorovat případné znaky 
nových jevů jdoucích za rámec Standardního modelu částicové fyziky. Kromě získaných hlubších 
teoretických znalostí tato část znamenala zvládnutí komplexního výpočetního aparátu, 
NLOJET++,  LHAPDF, apod. Spolupráce se skupinou jetů pokračuje, a výsledky budou použity 
v příslušné ATLAS práci, až bude měření inklusivní produkce jetů finalizováno. 
 
V druhé části pak student prováděl vlastní výzkum. Zkoumal potenciál různých dvou jetových 
úhlových veličin, které byly v minulosti použity pro hledání signálů nové fyziky, s cílem najít 
optimální variantu pro experimenty na LHC. Ukázal, že některé veličiny použité v minulosti 
nebyly příliš optimální a že veličina použitá v posledních ATLAS měřeních dává nejlepší 
výsledky. Kromě naučení se práce s Monte Carlo generátorem Pythia, tato část znamenala 
pochopit a implementovat základy statistické analýzy dat v případě hledání nových signálů. 
 
Oceňuji zejména aktivní  a samostatný přístup Radka Podškubky. 
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