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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucí:

Studentka se ve své diplomové práci zabývá analýzou hvězdy MWC 939. Tento objekt patří do 
skupiny B[e] hvězd, horkých hvězd spektrálního typu B v jejichž spektrech se vyskytují zakázané 
emisní čáry a v infračervené oblasti pozorujeme nadbytek záření. Takto atypické spektrum je 
způsobeno přítomností rozsáhlé plyno-prachové obálky okolo centrální hvězdy. Zvolený objekt 
MWC 939 nebyl doposud studován a je k dispozici pouze několik spekter ze tří observatoří. 
Výjimečnost MWC 939 je však zejména v tom, že patří mezi proto-planetární mlhoviny, které 
představují velmi krátkou fázi vývoje hvězd. Je známo pouze několik málo zástupců, zvláště pak ve 
fázi B[e]. Proto jejich detailní studium je klíčové pro srovnání modelů a představ o vývoji hvězd.

Získaná spektra studentka nejprve znormalizovala a provedla detailní identifikaci spektrálních čar. 
Zidentifikovala přes tři sta spektrálních čar v rozsahu od blízké ultrafialové oblasti až po blízkou 
infrečervenou. Určila radiální rychlost systému a popsala spektrální proměnnost mezi lety 2005 a 
2017. U zvolených spektrálních čar vhodných pro diagnostiku pečlivě proměřila jejich intenzity a 
ekvivalentní šířky. Získané hodnoty použila pro sestrojení BPT diagramů (Baldwin, Phillips & 
Terevich, 1981) a pomocí metody nebulární diagnostiky určila hustotu a elektronovou teplotu 
v oblastech tvorby daných čar. Odhady těchto základních parametrů použila jako vstupní data pro 
numerický kód CLOUDY, který řeší ionizační rovnováhu, což jí umožnilo určit průběh teploty 
v mlhovině. 

Jádro diplomové práce spočívá v pečlivém využití metod nebulární diagnostiky, díky čemuž 
studentka získala odhady základních parametrů prostředí. Ty zajisté budou dále využity pro detailní 
výpočty založené na sofistikovaných numerických modelech. Pro další studium nejen tohoto 
objektu, ale celé skupiny proto-planetárních mlhovin, je více než přínosný seznam identifikovaných 
spektrálních čar. Klíčové je také sestrojení diagnostických BPT diagramů. Ukazuje se totiž, že 
mohou pomoci rozlišit nejen proto-planetární mlhoviny od planetárních, ale také od hvězd typu 
FS CMa. Nedostatkem předložené diplomové práce je pouze to, že mohla být o něco více 
rozpracovaná část s numerickým modelováním.

Studentka se věnuje astronomii i nad rámec svých studijních povinností. Například je skupinovou 
vedoucí na astronomické expedici pořádané při hvězdárně v Úpici. Díky svému dlouholetému zájmu
o astronomii získala v oboru výborný přehled. 

Předložená práce splňuje rámec diplomové práce. Výsledky práce mohou být dále využity pro 
vědecký výzkum. Diplomou práci N. Dvořákové proto doporučuji k obhajobě.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Výhody a limity použití zakázaných spektrálních čar při studiu materiálu okolo hvězd a 
v mezihvězdném prostředí. 
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