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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

V první kapitole předložené práce autor shrnul dosavadní poznatky o neutrinech, jejich zařazení 
do teoretického rámce standardního modelu, problematiku původu jejich hmot i popis oscilací 
neutrin při jejich šíření prostorem. V druhé kapitole představil problém hierarchie hmot neutrin a 
způsobů jejího určení.
Ve třetí kapitole autor uvádí různé metody k určení hierarchie hmot neutrin založené na porovnání 
experimentálních výsledků měření oscilačních parametrů. Zde autor uvádí na obrázku 3.3 
výsledek použití jedné ze zmíněných metod, ale rozdělení pravděpodobnosti je evidentně špatně 
normováno, nebo popis os neodpovídá obsahu. Výsledné pravděpodobnosti obou možných 
hierarchií hmot ze srovnání experimentálních výsledků, uvedené v tabulce 3.2, jsou velmi 
zajímavé. Škoda jen, že autor neuvedl i chyby v jejich určení.
Ve čtvrté kapitole pak autor prezentuje výsledky svých měření vlastností RPC detektorů 
používaných na Daya Bay experimentu a původně plánovaných i pro experiment JUNO.

Práce je přehledně členěna, srozumitelně a graficky pěkně zpracována bez většího množství 
tiskových a jazykových chyb. Předloženou práci proto doporučuji ke schválení. 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Rád bych, aby autor k hodnotám pravděpodobností realizace obou hierarchií pro různé kombinace 
experimentálních výsledků uvedených v tabulce 3.2 přidal o chyby jejich určení. Potřebné 
nejistoty v určení parametrů oscilací, na nichž pravděpodobnosti závisí, jsou v tabulce 3.1.
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uznat jako diplomovou/bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
☒ výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta:

Praha 8.9.2016

 
                                                                               RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.


