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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky: 
 
Přijde mi, že práce byla napsána velmi horkou jehlou, text není dobře čitelný, obsahuje řadu 
netriviálních tvrzení a zároveň některé triviální úpravy rovnic rozepsány jsou. 
 
Z rozmluvy se studentem vyplynulo, že neuvažuje o doladění práce a její obhajobě v pozdějším 
termínu, protože má nastoupit na zahraniční doktorské studium, což chápu, nicméně to není 
argument, který se dá použít pro hodnocení práce samotné. 
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Hodnocení v bodech označená * vycházejí z mé znalosti úrovně současných prací v rámci 
magisterského studia v ČR. Pokud bych měl vycházet z prací na MFF obor fyzika, předpokládám, že 
by hodnocení bylo, ve zmíněných bodech, asi o stupeň horší.  
 
Z druhé strany musím uznat, že student a) si sám vybral zajímavé téma, b) prošel značný objem 
materiálu a zorientoval se v něm (na základě textu mám jisté pochybnosti o studentově detailním 
pochopení tématu, ale je jasné, že toho se nedá dosáhnout během několika měsíců), c) zkombinoval 
téma týkající se šíření protonů ve Vesmíru s tématem popisujícím narušení Lorentzovy invariance, i 
když se v tomto bodě se držel již existující práce Scullyho a Steckera [21]. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

1) Co je pro Vás hlavním výsledkem Vaší práce? 
2) Jaký je význam obr. 1.5? Kde se projevily jeho důsledky ve Vaší práci? Odkud se vzalo tvrzení 

spjaté s rovnicí 1.20? 
3) Jak je nutno chápat tvrzení „The left sides of Eq.(2.11) and Eq.(2.12) are invariant under the 

Lorentz transformation.“? Je oprávněné? Je narušení Lorentzovy symetrie, které v práci 
uvažujete, explicitní nebo spontální? Jak souvisí s kapitolou „Modified Spectrum“ sekce „A“ 
práce Alfara a Palmy [17]? Kde naleznu odůvodnění tvrzení „Lorentz transformation from 
one observer to another is not effected by LIV [50]“ v citované práci? 

4) V čem je lepší Váš přístup ve srovnání s prací [12], tj. analytické řešení versus spline 
aproximace? 

5) Píšete, že závislost na hodnotě ζ, obr. 3.4, není významná (a asi proto fixujete ζ = 6), nicméně 
nevidím zásadní rozdíl např. ve srovnání s obr. 3.3. V čem se mýlím? 

6) Křivky na obrázcích 2.5 a 3.10 obsahují zlomy. Je to dáno tím, že jste spojil vypočtené 
hodnoty přímkami? Očekáváte takové chování? 

7) Nerozumím výběru hodnot χ2, např. v obr. 3.11 nebo 3.12. Z čeho vzešly? 
8) V závěru práce zmiňujete svůj záměr ji rozšířit o popis pohybu jader. Jaké jsou hlavní 

příspěvky, které budete muset zahrnout?   
 
 
Práci  

 doporučuji  
 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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