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Jet production in p+p and d+Au collisions at √sNN = 200 GeV in STAR
Předložená disertační práce referuje o výsledcích dlouhodobé systematické práce doktoranda na
světově špičkovém experimentu, který v minulých letech přinesl zcela nové poznatky o chování
hadronové hmoty v extrémních podmínkách srážek při vysokých energiích. Podle neklamných známek (např. pověření kolaborace STAR prezentovat výsledky studií na konferencích, vkladu do publikací) sehrál doktorand ve studiu dané problematiky podstatnou roli a získal výsledky cenné pro další
vývoj oboru, které prošly vnitřním recenzním sítem kolaborace STAR, byly zveřejněny a vstoupí do
dalších publikací. Již v této chvíli mohu tedy konstatovat, že doktorand se svou prací naplňuje předpoklady úspěšné obhajoby.
Podrobněji k jednotlivým kapitolám disertace: Kapitola 1 věnovaná kvantové chromodynamice
je rešeršní, krajně stručná, skoro se zdá, že je v disertaci uvedená jen z pocitu povinnosti.
Kapitola 2, stále rešeršní a pojednávající o jetech, se již více blíží tématu disertace. Uvádí a stručně komentuje většinu pojmů, se kterými se dále bude pracovat, a také některé již pozorované jevy.
Stručnost je tu z mého pohledu možná trochu přehnaná, neboť vzhledem k tématu práce bych například uvítal podrobnější vysvětlení rozdílů mezi chováním kT a anti-kT algoritmu pro jety nad bohatým
pozadím underlying eventu (omlouvám se za lenost ve hledání adekvátního českého ekvivalentu).
Komentář kolem obrázku 2.3 mi k tomuto účelu nepřipadá dostatečný. Podobně bych uvítal zevrubnější komentář a třeba i nějaké ilustrace v podkapitole 2.5.2, například k otázce, co a jak přesně škáluje s Nbin a co s Npart. Hledám-li podrobnosti v dodatku A, narážím například na vztah (A.11), kterému
nerozumím už pro případ p+p srážek, kde je snad Npart =2 a tak se levá strana nerovná pravé. Ještě
jedna otázečka k dodatku A: deuteron je beze slova vysvětlení reprezentován Hulthenovou vlnovou
funkcí z poloviny minulého století. Z čeho je zřejmé, že to je pro daný účel optimální?
Úvodní rešeršní část končí kapitolou 3 o experimentu STAR, zde mi opětovná stručnost vcelku
nevadí. Vlastní doktorandova práce je líčena v kapitolách 4 až 7, přičemž téma 4. kapitoly je vzdálené
hlavnímu tématu – jetům. Je to ovšem v práci jasně okomentováno a referát o servisní práci doktoranda pro experiment STAR mi v disertaci nijak nevadí, naopak. Jen bych občas vítal více detailů, například v podkapitole 4.3 stručný popis, jak přesně byly k HIJINGem nasimulované srážce přidány D0 a
Λ C.
Hlavní téma se konečně začíná rozvíjet zhruba v polovině práce. Tady je více podrobností, ale
opět potkávám ono Npart škálování, které nebylo dobře vysvětleno. Kapitolu 5 dokážu číst, ale napadají mne další otázky, např. z čeho je zřejmé, že ze studia chování kónového algoritmu SISCone (obr.
5.6) odvozené hodnot vhodných parametrů R jsou relevantní parametry pro principiálně jiné kT a
anti-kT algoritmy? V podkapitole 5.6 bych uvítal ještě podrobnější zdůvodnění, proč pro určení pozadí
je použit kT a pro vlastní hledání jetů anti-kT algoritmus. V závěru kapitoly 6 bych uvítal nějaký závěr
na téma rozdílů výsledků mezi STAR a PHENIX. Vcelku ale kapitoly 5 až 7 popisují pro mne vcelku srozumitelně, co autor udělal a jaké jsou jeho výsledky.
Závěry a výhled v kapitole 8 jsou rozumné, jen mi přijde trochu nezvyklá sebechvála ve druhém
odstavci.

Závěrem svých lehce kritických poznámek k textu chci poznamenat, že
•

si velmi cením práce, kterou při hledání jetů v dA srážkách měřených detektorem STAR doktorand vykonal. Téma je aktuální, použité metody a postupy odpovídající potřebám, výsledky obsahují nové poznatky o jetech v dA srážkách.

•

považuji předloženou disertaci za poněkud minimalistickou v tom smyslu, že ji doktorand píše pro čtenáře, který se pohybuje v komunitě fyziků zabývajících se srážkami jader při vysokých energiích a nikoli pro širší fyzikální veřejnost, byť třeba částicovou nebo jadernou. Disertace v této podobě není snadno čitelná např. pro novice vstupujícího do oboru.

Dovolím si předpokládat, že alespoň na některé mé otázky doktorand odpoví při obhajobě, a tak
konstatuji, že přes vyslovené výhrady považuji disertaci za odpovídající požadavkům v oboru 4F-9
Subjaderná fyzika a poskytující důkaz schopnosti autora k samostatné tvořivé práci. Navrhuji proto,
aby práce byla uznána a jejímu autorovi udělen doktorský titul.

V Praze 28. 1. 2012

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

