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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

V diplomové práci zkoumá uchazeč vliv narušení Lorentzovy invariance na  šíření kosmických 
protonů o velmi vysokých energiích. Korekce narušení Lorentzovy invariance převzal z literatury a
pokusil se zreprodukovat diskutované problémy při aplikaci celého formalismu v kontextu 
současných znalostí o energetickém spektru kosmického záření

Práce je napsána anglicky, je rozdělena do tří kapitol a má tři dodatky. První kapitola obsahuje 
základní údaje o kosmickém záření a popis šíření kosmických protonů ve vesmíru. V druhé 
kapitole autor představuje koncept narušení Lorentzovy invariance a zkoumá některé důsledky 
tohoto narušení pro šíření kosmických protonů.  Ve třetí kapitole je uveden vliv narušení 
Lorentzovy invariance na různé typy energetického spektra kosmického záření produkovaného ve 
zdrojích s různou urychlovací schopností. V závěru je uvedeno shrnutí výsledků práce.

Uchazeč pracoval zcela samostatně, prostudoval rozsáhlou literaturu a sám volil, co konkrétně 
bude řešit. Pouze v závěrečné fázi akceptoval celou řadu převážně formálních doporučení. 

V práci jsem nenalezl závažné chyby. Avšak některé uvedené argumenty jsou bez dalšího 
upřesnění z literatury těžko pochopitelné, některé výroky a postupy vyvolávají otázky, ke kterým 
se autor nevyjadřuje (např. Obr.1.5, odvozování v části 2.2, úvod v části 2.3). V práci lze nalézt 
nekonzistentní značení (např. práh reakce, někde je c=1 jinde nikoliv), chybí v ní informace o 
způsobu výpočtu některých závislostí, autor používá nepřesná nebo neobvyklá vyjádření apod.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Ocenil bych, kdyby uchazeč při obhajobě uvedl současná experimentální omezení na koeficienty 
narušení Lorentzovy invariance převzatá z literatury a porovnal je se svými závěry.

Mohl by autor nastínit jaké modifikace narušení Lorentzovy invariance očekává pro energetické 
spektrum kosmického záření, je-li tvořeno atomovými jádry? Je tento problém popsán v literatuře?
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