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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

     Předložená práce se zabývá pro kosmologii klíčovým obdobím – lety 1910-1930. Bylo to 
období, kdy vrcholila kontroverze ohledně vzdáleností mlhovin – hlavně vzdálenosti M31. Dále v 
tomto období byla u mlhovin objevena naprostá převaha rudých posuvů nad modrými spolu s 
korelací těchto rudých posuvů s vizuálními magnitudy.



     Během vypracovávání práce jsem doporučil studentovi, aby sepsal co možná nejucelenější 
přehled observačních dat  z tohoto období. Na druhé straně, protože zásadních kosmologických 
objevů z tohoto období  je hodně (teoretické práce ohledně rozpínání Vesmíru, kosmologická 
konstanta, ...), práce se zabývá na můj popud jenom observačními aspekty tohoto období.
     Domnívám se, že student svůj úkol splnil na výbornou. Přehled tohoto rozsahu by již mohl 
sloužit jako součást diplomové práce. Jistě tak splňuje veškeré nároky kladené na bakalářskou 
práci. 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
     Otázky nemám žádné.  Jako námět do obecné diskuze by mohly sloužit další observační 
výsledky z kosmologie i z pozdějších let.

Práci 
☒ doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako bakalářskou.
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