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Temná hmota a pátrání po jejím původu je jedním z nejzajímavějších problémů současné částicové 
fyziky. Posluchač Vít Jirutka si za své bakalářské téma na FJFI zvolil zajímavou detekční variantu 
temné hmoty na experimentu NOvA.  

Tato problematika je velmi rozsáhlá a podléhá relativně rychlým změnám, proto byly vedlejšími cíli 
práce seznámení s historií, přehledem teorií, modelů, a současných experimentálních výsledků. 
Hlavním cílem pak byl výběr jednoho z modelů temné hmoty a vytvoření simulace produkce a/nebo 
detekce jejích částic v jednom z neutrinových detektorů, v tomto případě Blízkém detektoru 
experimentu NOvA. 

Posluchač si tento cíl vytknul v úvodu v souladu se zadáním, které v úplnosti splnil, což je také hezky 
shrnuto v závěru práce. 

Vzhledem k rozvětvenosti jak tématu temné hmoty, tak problematiky neutrinových experimentů, 
předcházela sepsání práce rozsáhlá rešerše zdrojů. V době pandemie měl navíc posluchač nelehkou 
pozici ohledně vzdálených konzultací a nejasného harmonogramu. V rámci možností a časového 
rámce autor dokázal odvést většinu práce samostatně. Detailnější vedení ze strany školitele si 
vyžádaly konzultace ohledně výběru relevantních vědeckých článků, rozsah a úroveň detailu 
jednotlivých částí, a především úvod do vývojového prostředí, práce s daty a programovým 
vybavením experimentu NOvA. 

Vyzdvihl bych autorovu práci s odbornou literaturou v anglickém jazyce a úplné a důsledné citování 
všech zdrojů. Autor v práci odkazuje na více než 150 zdrojů, převážně vědeckých článků 
v impaktovaných časopisech. Práci se zdroji hodnotím jako výbornou. 

Práce je psaná v českém jazyce, má přiměřený rozsah a je strukturovaná do pěti ucelených kapitol. 
K formální a vizuální stránce práce nemám zásadní výtky (zmínil bych občasné nekonzistence 
v mezerách mezi prvky dokumentu a nefungující odkazy na obrázky a tabulky, přestože jsou v textu 
nevyskloňovány). Co se týče jazykové úrovně, text trpí občasnými problémy se slovosledem a 
strojeností textu, způsobenou zřejmě přímým překládáním z angličtiny. Na několika místech by si 
vědecký charakter textu zasloužil rozdělit dlouhá souvětí na kratší věty a ubrat na příliš zabarvených 
nebo opakujících se příslovcích a přídavných jménech. 

Počet překlepů a chyb, které jsem zaznamenal, je vzhledem k rozsahu práce velmi nízký (např. 
nenaformátovaný dolní index neutrina ve v anglickém abstraktu na str. 7, interpunkce na str. 10 
„…DUNE, který, doufejme, …“, formulace „Cíl této práce je v seznámení“, dále slovosled úvodu 
kapitoly 2, dolní index Ni v popisku obrázku 2 na str. 20, mezera za „iontů H- “ na str. 36, chybějící 
„m“ v „kontrolním měřením“ na str. 44, 3. odstavec, nekonzistence značení neutrin na str. 47). 
Celkově hodnotím jazykovou a gramatickou stránku práce jako velmi dobrou. 

Na str. 20 posluchač použil spojení „elektricky neutrální“, což může působit laicky, na dalších stranách 
21-22 (i jinde) pak autor zaměňuje energie a klidové hmotnosti. Formulace na str. 36 může také být 



 

zavádějící – neutrina nevznikají během srážek, ale během rozpadů mezonů, které během srážek 
vznikly. 

Pátá kapitola by mohla být méně stručná, někteří čtenáři by mohli uvítat podrobnější popis simulace 
či zevrubnější komentář grafických výstupů, které jinak mají vysokou odbornou úroveň. Celkově 
obsah i výsledky působí velmi dobře a text považuji za solidní vykročení k závažné vědecké práci a 
analýze částicové fyziky. 

V závěru posluchač jasně popisuje jednotlivé kroky (části) své práce a vyjadřuje se k rozdílu mezi 
vlivem absolutních hodnot klidových hmotností jednotlivých kandidátů na částice temné hmoty a 
vlivem relativního poměru mezi nimi. Toto je strukturovaná informace, která se dá využít při tvorbě 
dedikovaných klasifikátorů interakcí v detektoru NOvA, které by mohly pomoci ke zlepšení rozdělení 
signálu od neutrinového pozadí a zvýšení přesnosti měření temné hmoty a doporučil bych na analýzu 
v tomto směru dále navázat. 

Vzhledem k obtížnosti a závažnosti zvoleného tématu by se dala tato bakalářská práce považovat za 
zdařilou i v případě, že by neobsahovala simulaci a analýzu nasimulovaných dat. Posluchač Vít Jirutka 
si navíc nad rámec rozsáhlé rešerše tématu dokázal osvojit technologie a nástroje používané 
k analýze fyzikálních dat, vytvořit simulace několika modelů temné hmoty a dál s těmito 
simulovanými daty pracovat. 

Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A (výborně). 

 

 

 

 

V Praze dne 3.9.2021 Ing. Filip Jediný, Ph.D. 

  


