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Úkolem studentky bylo pokračovat ve zpracování vícerozměrných dat pocházejících z rozpadu D0 mezonů 
po srážkách těžkých jader typu d+Au z experimentu STAR/BNL a zpracovat je pomocí moderních 
optimalizovaných klasifikačních metod strojového učení ve spojení se statistickým předzpracováním 
těchto dat. Dále šlo o klasifikaci povahy QCD fázových přechodů v relativistických srážkách těžkých jader, 
kde studentka měla aplikovat konvoluční neuronové (CNN) a reziduální (ResNet) sítě. 
 
Oba zadané projekty byly kvalitně, včas a s velkým nadhledem splněny. V oblasti D0 mezonů byly 
aplikovány rozhodovací stromy (RF), optimalizované rozhodovací lesy a hluboké neuronové sítě (DNN) na 
současném vrcholném stupni jejich vývoje. Tyto byly srovnány s BDT algoritmem z fyzikálního prostředí 
ROOT. Výsledky jsou velmi pěkné, v některých pT-binech došlo k vylepšení klasifikace až o 3% na úrovni 
celkové AUC v oblasti nad 90%, což považuji za velmi příznivý výsledek. V ostatních binech se klasifikační 
úspěšnost mírně zvýšila nebo minimálně zachovala na úrovni BDT algoritmu. 
 
V oblasti QCD došlo ke klasifikaci simulovaného datového souboru dle typu fázového přechodu, byly 
prozkoumány tzv. ‚feature maps‘ v jednotlivých vrstvách při různém stupni průměrování vstupních obrazů 
na úrovni průměrování 2-42. Jak je vidět na obrázcích 4.16-4.21, pouze v případě 2-průměrování došlo 
k poněkud pomalejšímu učení a nižší hladině ‚accuracy‘ (ACC) v trénovací i validační množině. O značné 
složitosti obou těchto úloh svědčí to, že v případě ResNet klasifikátoru šlo o optimalizaci kolem 650tis. 
parametrů a pro CNN bylo nutné naladit 203tis. hyperparametrů zvolené architektury klasifikační sítě. 
 

Matematický teoretický základ struktury RF, DNN a CNN, podobně jako princip binární klasifikace a 
vyhodnocovacích metrik, jsou popsány v dostatečné hloubce pro jejich úspěšnou aplikaci, další materiál je 
předpřipraven ve VYZ úkolu. V experimentální části jsou všechny klasifikátory optimálně vyladěny, 
aplikovány na předepsané pT-biny a výsledky přehledně popsány. Záměr práce se zcela vydařil, výsledky 
DP jsou velmi cenné, práce obsahuje výjimečné množství náročné aplikované práce se značnou časovou 
náročností. Autorka pracovala zcela samostatně, postupy i výsledky pravidelně referovala, fyzikálně 
zaměřené problémy sama rozebírala s fyziky z KF, za což bych jim všem rád tímto velmi poděkoval.  
 

Diplomová práce bude základem pro publikaci článku v odborném impaktovaném časopise, draft článku 
ohledně klasifikací produktů rozpadu D0-mezonu je v závěrečné fázi přípravy před odesláním do EJPC ve 
spolupráci s KF FJFI.  Zvláštní poděkování: velké ocenění veřejně vyslovuji samotné autorce za nastolení 
vzorné a vstřícné odborné spolupráce matematiků/statistiků s fyzikální komunitou částicových fyziků. 
 
Tuto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A (výborně). 
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