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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

The research performed by the student was complex and included concepts commonly used in
plasma astrophysics.  Yelyzaveta Pulnova didn’t have a background in plasma physics, and
therefore a significant amount of study and  reading was required in order to get confidence in the
topic. The  topic selected for the Master thesis is very relevant for an open question in
Astrophysics: the origin of ultra high energy cosmic rays. The study performed by Yelyzaveta is
based on  previous papers by Anabella Araudo, Tony Bell, Katherine Blundell, and James
Matthews. Yelyzaveta studied these papers in detail and applied the theory presented there to
three case studies carefully selected.

The research is novel in the sense that for the first time, the theoretical model developed in  Bell
et al. (2018) is applied to specific sources (3C445, 3C120, and 3C275). By using the source
parameters derived from synchrotron emission, it is shown that 1) the maximum energy of
non-thermal electrons cannot be determined by synchrotron cooling, and 2) the Bell instability
can amplify the magnetic field and limit the acceleration of protons and electrons.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

1) If the hotspots in AGN jets cannot accelerate UHECRs, where in AGNs these particles can be
accelerated

2) Apart from AGNs, what other sources are candidates to accelerate UHECRs according to the
current data from the Pierre Auger Observatory and the Telescope Array?

Open questions in Astrophysics, apart from the origin of UHECRs, would be a nice topic for a
final discussion.
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