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Úkolem studentky bylo pokračovat v Monte-Carlo simulacích pro zjištění úrovně kvality statistických testů 
homogenity v částicové fyzice (HEP) a dále rozvinout metodu GAN sítí (Generative Adversarial Networks) 
pro generování obrazových výstupů srážek částic z kalorimetru v rámci spolupráce s CERN. 
 
V oblasti testů homogenity byly testovány dvě nové aproximativní metody: 1) re-aranžování váženého 
souboru dat na nevážený soubor a 2) re-simulace neváženého souboru pomocí jádrového váženého 
WKDE odhadu hustoty. Oba tyto přístupy autorka následně srovnává s testem homogenity vyvinutým 
kolegy Franc J. & Trusina J. založeným na efektivní šířce vzorku. Ukázalo se, že oba nové statistické testy 
se chovají velmi rozdílně, první podhodnocuje hladinu testu, pro rozdělení s těžkými chvosty při vyšších 
váhách i výrazným způsobem. Druhý přístup naopak nadhodnocuje chybu 1. druhu až na více než 
dvojnásobek původní požadované hladiny. V této oblasti považuji za jistou škodu, že se nestihla provést 
simulace Monte-Carlo za účelem nalezení příslušných kritických hodnot neznámého rozdělení K-S 
testovací statistiky, založené na WKDE re-simulaci neváženého souboru a nedošlo k aplikaci této techniky 
na D0 datové sady. 
  
V oblasti GAN sítí byl ověřen koncept evaluace kvality této sítě, založený na narozeninovém problému, 
který byl v nedávné době prezentován v odborné literatuře. Vlastním přínosem je zde adaptace metody v 
architektuře 3DGUN, která se právě testuje v CERN openlab. Výsledek této části práce byl představen na 
IML workshopu v CERN a na ML4HEP workshopu, který byl součástí konference NeurIPS 2020 v Kanadě. 
 
Matematický teoretický základ testů homogenity, KDE odhadů a GAN/3DGAN sítí jsou popsány 
v dostatečné hloubce pro jejich úspěšnou aplikaci, další materiál je předpřipraven ve VYZ úkolu. 
V experimentální části jsou všechny metody implementovány, testovány a výsledky přehledně popsány. 
Záměr práce se vydařil, výsledky DP jsou užitečné. Autorka pracovala samostatně, postupy i výsledky sice 
konzultovala dosti nepravidelně, avšak v závěrečné fázi práce na DP došlo k výraznému zlepšení 
komunikace i ladění metod a výstupů. Kdyby takováto spolupráce na tématu probíhala po celou dobu 
zadání DP, odhaduji, že výsledky studentky by byly na evropské/světové úrovni a publikovatelné ve 
vhodných impaktovaných časopisech. 
 
Veřejné poděkování vyslovuji samotné autorce za vstřícnou spolupráci na katedrálních shiftovacích 
oknech pro experiment NOvA/FNAL, díky čemuž bylo možné udržet členství matematiků/statistiků 
v tomto experimentu a rozvíjet i další spolupráci s fyzikální komunitou částicových fyziků v rámci 
následného experimentu DUNE/CERN+FNAL. 
 

Tuto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B (velmi dobře). 
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