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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Autor v posuzované práci nejdříve popisuje vlastnosti neutrin a jejich oscilací, poté představuje 
nový typ neutrin, tzv. sterilní neutrino, které by s běžnou hmotou interagovalo ještě méně ochotně, 
než neutrina známá. Poté zahrnuje sterilní typ neutrina do formalismu oscilací a ukazuje změny 
pravděpodobností oscilací jeho zahrnutím. Následující kapitola obsahuje popis experimentu 
NOvA. Závěrečná, hlavní, část práce uvádí souhrn výsledků hledání sterilních neutrin v různých 
experimentech s detailním zaměřením na výsledky získané experimentem NOvA.

Práce je psána v anglickém jazyce na velmi dobré úrovni, textová i grafická úprava práce je 
rovněž na velmi dobré úrovni. Práce je logicky členěna a dobře čitelná.

Tato práce představuje srozumitelný úvod do oblasti sterilních neutrin a bylo by zajímavé, kdyby 
se autor rozhodl ve studiu tohoto tématu pokračovat. Autor splnil zadání práce a proto ji 
doporučuji uznat jako bakalářskou práci.
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