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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Student analyzoval data ze simulací produkce Higgsova bosonu a relevantních pozadí na 
experimentu ATLAS na urychlovači LHC. Zaměřil se na rozpadový mód tau-tau, kde oba tauony 
se dále rozpadají leptonově. Implementoval selekci případů za použití kritérií optimalizovaných 
pro předchozí periodu nabírání dat (při energii 8 TeV) a následně provedl optimalizaci pro 
současnou energii 13 TeV. Jedná se o důležitý krok na cestě k měření vlastností Higgsova bosonu 
s novými daty z druhé periody nabírání dat LHC. 
 
Během řešení bakalářského projektu student demonstroval kreativitu a schopnost samostatné 
práce. Úspěšně zvládnul všechny technické problémy spojené s analýzou dat a zároveň prokázal 
schopnost fyzikálního vhledu a intuice nutných při řešení problému rozsahem přesahujícího běžné 
učivo bakalářského programu. Proto navrhuji, aby studentovi po úspěšném složení státní zkoušky 
byl udělen titul Bakalář. 
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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