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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Obsahově práce rozebírá obecně problematiku oscilací neutrin jak ve vakuu, tak i v prostředí. 
Důraz je kladen na oscilační kanál e. Ten v kombinaci s modifikací oscilačních parametrů 
průchodem neutrin látkou poskytuje experimentu NOvA možnost promluvit k některým 
problémům současné fyziky oscilací neutrin. Jedná se konkrétně o měření směšovacího úhlu 13, 

určení hmotové hierarchie neutrin, přesné určení velikosti směšovacího úhlu 23 a případné 
pozorování narušení CP symetrie v leptonovém sektoru. Možnosti zkoumání těchto otázek autor 
demonstruje pomocí vypočtených oscilačních pravděpodobností. 
Práce též obsahuje popis experimentu NOvA, neutrinový svazek, koncept a výhody umístění 
detektorů mimo osu svazku a následně design detektorů samotných. Autor rozebírá vyhlídky 
experimentu při hledání odpovědí na výše zmíněné problémy. 

Z formální stránky bych rád vyzdvihnul zejména precizní práci s literaturou (jedinou výjimku 

představuje chybějící reference na výsledky experimentu Double Chooz [dabl šou] na str.1). Dále 

je třeba zmínit, že práce je psaná v anglickém jazyce a to na velmi kvalitní úrovni. 

Celkově bych bakalářskou práci zhodnotil jako velmi precizní a co do obsahu na bakalářskou práci 
vyčerpávající dílo. 
 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
Otázky nemám. Navrhuji diskutovat 

1) Proč existují jen dvě hierarchie? Tedy proč známe m
2

21 ale jen |m
2

32|? Je k určení 
hierarchie neutrin potřeba hmotový efekt? 

2) Na obrázcích 3.6 a 3.7 je ukázán potenciál experimentu NOvA pro měření hmotové 
hierarchie a narušení CP symetrie pro konkrétní hodnotu parametru sin2

(213). Jak se 

křivky změní pro jiné hodnoty tohoto parametru aneb jaký má vliv přesnost měření 
směšovacího úhlu 13 na potenciál experimentu NOvA? 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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