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Relativistická hydrodynamika je standardní metodou, která se používá k simulacím 
kolektivního chování velmi horké hmoty ve srážkách těžkých iontů. Umožňuje 
implementovat přímo do simulace teoretické předpovědi termodynamických 
a transportních vlastností zkoumané hmoty a ověřovat je porovnáním výsledků 
s naměřenými daty. Proto je to důležitý prostředek a oplatí se věnovat mu pozornost. 


Tomášovým úkolem bylo obeznámit se s formulováním této teorie a jejími základními 
aplikacemi v situacích, které je možné řešit analyticky. Tato část je zdokumentována ve 
třetí kapitole. Je tedy přirozené, že jde o nejobsáhlejší kapitolu předložené práce. Tomáš 
nejenom shrnul přehled relativistické hydrodynamiky v ideální jakož i viskózní verzi, ale 
věnoval se i technicky důležitému tématu použití křivočarých souřadnic. Ty pak aplikoval 
konkrétně v podobě Milneho souřadnic na alternativní řešení Bjorkenova scénáře expanze 
horké hmoty.


Kromě teoretického obeznámení se s formalismem bylo rovněž cílem naučit se ovládat již 
existující (hybridní) model vHLLV, kterého autorem je Dr. Iurii Karpenko (který byl 
i konzultantem této práce). To bylo prakticky důležité z hlediska dalšího využití modelu na 
různé studie, kterým by se Tomáš mohl věnovat v budoucnosti. Tomáš tuto část také 
zvládl velmi dobře.


Ve svých simulacích se pak Tomáš zvláště zaměřil na studium směrového toku v1 ve 
srážkách Au+Au při energii 27 GeV na pár NN. Motivací pro tuto analýzu bylo dřívější 
pozorování naší skupiny, že zatímco experimentální data ukazují klesající závislost v1 na 
rapiditě, v simulacích jsme pro protony pozorovali tuto závislost jako rostoucí. Simulace 
provedené v téhle bakalářské práci ukázali, že efekt mizí v případě, že se položí 
baryonová hustota rovna 0 a podrobné studium profilů baryonové hustoty v příčné rovině 
naznačilo, že efekt je konzistentní s jejím nerovnoměrným rozdělením. Toto pozorování 
může vést k lepšímu porozumění zastavení baryonů (baryon stopping) v jaderných 
srážkách a rozhodně stojí za to v tomto směru zkoumat dál. Dá se předpokládat, že 
výsledky takové studie by byli publikovatelné.


S Tomášem se spolupracovalo velmi příjemně, přičemž spolupráce běžela i s jinými členy 
skupiny, kteří jsou zkušenější v používání programu vHLLE. 


Abych shrnul: rešeršní část práce byla vypracována svědomitě a s vlastním vkladem 
autora. Výzkumná část pak přinesla zajímavé výsledky, které po podrobnějším 
rozpracování můžou být základem příští publikace. Tomáš pracoval svědomitě. 


Proto neváhám navrhnout hodnocení této bakalářské práce stupněm A (výborně).
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