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V předložené práci autor uvádí obecně používaný popis oscilací neutrin a to jak ve vakuu, tak i v 
hmotném prostředí. Autor se soutředil na případ oscilace mionového neutrina na neutrino 
elektronové, který je hlavním předmětem zájmu budovaného experimentu NOvA. Rád bych 
zdůraznil, že autor sám odvodil obecnou formuly pro pravděpodobnost oscilace jednoho typu 
neutrina v jiný a rovněž i vztah pro konkrétní případ změny mionového neutrina na elektronové.
V práci autor rozebírá závislost pravděpodobnosti oscilace mionového (anti)neutrina na 
elektronové na dosud neurčených parametrech oscilací a diskutuje možnosti určení těchto 
parametrů (hierarchie hmot neutrin, velikost fáze CP narušení, kvadrant směšovacího úhlu 23 ) v 
experimentu NOvA. Autor v práci rovněž popisuje konstrukci a plánované vlastnosti detektorů 
experimentu NOvA, které budou pro měření parametrů oscilací neutrin použity.
Práce je napsána v anglickém jazyce na velmi dobré úrovni a doplněna několika velmi dobře 
zpracovanými a přehlednými grafy.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

1) Z finačních důvodů se uvažuje o naplnění zadní části vzdáleného NOvA detektoru vodou místo 
scintilátoru. Rád bych se autora práce zeptal, jaký vliv by toto opatření mělo na schopnosti 
detektoru.
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