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Příčné kolektivní rozpínání horké hmoty, která vzniká v ultrarelativistických srážkách 
těžkých atomových jader, je jedním z nejdůležitějších projevů vnitřního tlaku a tudíž 
stavové rovnice, kterou bychom rádi zkoumali. Srážky jader při různých energiích v rámci 
programu RHIC Beam Energy Scan (BES) mají za cíl mapovat chování horké hmoty v 
stavech s různou netto-baryonovou hustotou. Jejich simulace je složitější než při nejvyšší 
energii, protože systém postrádá některé symetrie, které jsou při nejvyšších energiích 
přítomny. Hybridní hydrodynamický model vHLLE (autor Iurii Karpenko, školitel 
specialista) je přizpůsoben i na simulace těchto srážek. V minulosti jsme však u něj 
pozorovali, že při standardním nastavení podhodnocuje v2 při srážkové energii 27 AGeV v 
soustavě těžiště. Z toho vyplynula motivace této diplomové práce: vyzkoušet, zda se 
shoda s daty dá docílit modifikací počátečních podmínek v Monte Carlo modelu 
Glauberovského typu.


Prvních šest kapitol je věnováno teoretickému úvodu k různým tématům, relevantním pro 
tento projekt: 1) obecně o srážkách těžkých iontů a kvark-gluonovém plazmatu, 2) 
Glauberův model a centralita, 3) expanze a hlavně různé aspekty eliptického toku, 4) úvod 
do viskózní relativistické hydrodynamiky, 5) popis celého hybridního balíku s 
hydrodynamickým modelem vHLLE, 6) základní výsledky programu RHIC BES ohledem 
eliptického toku. 


V sedmé kapitole je vysvětlena motivace a krátce prezentovány výsledky pilotní studie, ve 
které byla v počátečních podmínkách přiřazena buňkám v hydrodynamické simulaci 
příčná rychlost. Výsledky naznačili, že tento přístup by mohl zlepšit shodu s daty o v2.


Dalším z originálních výsledků této práce je sestavení vlastního Monte Carlo Glauberova 
modelu IMAGO, který je popsán kapitole 8. Do něj pak bylo implementováno posunutí 
zdrojů v příčné hybnosti, které je důsledkem mnohonásobných rozptylů nalétávajících 
nukleonů. Výsledky simulací s hybridním modelem, který používá IMAGO pro generování 
počátečního rozdělení energie, jsou shrnuty v kapitole 9. 


Kromě vlastních vkladů Jakub efektivně čerpal z nových výsledků ve skupině. Pro 
zlepšení souladu s daty úspěšně použil v hydrodynamických simulacích implementaci 
objemové viskozity, převzatou z výzkumného úkolu Josefa Bobeka. Kvůli konzistentnosti 
simulací byl pak použitý hadronový generátor pro přechod z tekuté na transportní fázi, 
který byl modifikován Radkou Vozábovou tak, aby zahrnoval i korekce kvůli objemové 
viskozitě. Diplomová práce je tak svědectvím nejenom o autorském vkladu studenta, ale 
také o jeho schopnosti spolupracovat s týmem.


V neposlední míře bych rád zdůraznil, že práce je napsána v dobré angličtině. 


Jakub pracoval pilně, konzultoval svůj postup dochvilně, byl aktivní a odvedl dobrou 
práci, která se může stát základem příští publikace. Navrhuji hodnotit jeho práci stupněm 
A (výborně).
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