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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Pan Tadeáš Dohnal pracoval na diplomové práci velice zodpovědně. Sám zvládl problematiku 
hmot neutrin a samostatně provedl pokus o určení hierarchie neutrinových hmot na základě 
nejnovějších výsledků prezentovaných na konferenci Neutrino 2016 začátkem července 
v Londýně. Jak Tadeáš v práci píše, ani přesnost těchto nejnovějších výsledků nedovoluje udělat 
žádné závěry. Určitě by bylo možné v práci vylepšit diskuzi výsledků, zejména s ohledem na 
očekávaná přesnější měření, případně na kombinaci s ostatními metodami určení hierarchií 
neutrin.  
Tadeáš prokázal rovněž talent pro experimentální práci při testování detektorů RPC, původně 
uvažovaných pro neutrinový detektor JUNO.  
Jednoznačně proto doporučuji diplomovou práci přijmout k obhajobě a i přes popsané drobné 
výhrady ohledně diskuze výsledků navrhuji známku výborně.  
 
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 
Žádné nemám.  
 
 
 
 
 
 
 
Práci  

⌧ doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 

⌧ výborně   � velmi dobře   � dobře   � neprospěl/a 
 
 
 
 
Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta:              Praha, 5.9.2016 
 
 
      Prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.  
 


