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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta :

Celá práce se zabývá spektrální diagnostikou několika spekter poměrně málo zkoumaného objektu
MWC 939. Pokouší se sice o první detailnější vhled na tento ojedinělý objekt, ale na diplomovou
práci  by  toho  přece  jen  mohlo  být  více.  Autorka  sice  aplikovala  některé  standartní  postupy
spektrální diagnostiky, identifikovala čáry, a snažila se určit i fyzikální charakteristiky objektu i
okolohvězdného prostředí.  Ovšem namísto detailního modelování  spektra se omezila  pouze na
poněkud nepřesné zkoumání poměru intenzit mezi několika zakázanými čarami ve spektru.

K celé práci mám řadu výtek (viz níže), ale jako nejdůležitější bod kritiky bych zařadil naprosto
nedostatečnou diskuzi v závěru. Tato by měla být daleko detailnější s ohledem na fakt, že některé
hodnoty naprosto nesouhlasí jak autorka uvádí a jsou přímo v rozporu mezi sebou (viz Tab.6.2,
poměry [SII]/[OI],  anebo elektronová teplota  na obr.  5.8 a  6.1).  Pokud vyjdou hodnoty  takto
nekonzistentně, je nutno hledat zdroj problému – špatný model, špatné předpoklady, geometrii,
chemické složení, fyzikální charakteristiky, aj. Nic z toho není dostatečně diskutováno v závěru
práce.

Celá práce je  vidět  byla tvořena poněkud „horkou jehlou“ asi  na poslední  chvíli  bez patřičné
finální kontroly. Podepisuje se to bohužel na výsledku.

Jednotlivé problematické body:
- Pokud se práce zabývá pouze jedním objektem, bylo by dobré zmínit více o dané hvězdě.
- Str.17 - „baryocentric correction“ - to snad ne, spíše barycentric.
- Str.17 - ESPaDOnS spektra - uvádí rozlišení 81000 (resp.68000), v tabulce 2.1 je uvedeno 50000
- Str.20 - Ve vzorci pro extinkci má být (B-V)0 a v textu na dalším řádku také.
- Str.27 - Tabulka 4.1 – ostatní čáry mají podobné radiální rychlosti?
- Str.28 a str.30 - Obrázek 4.1 a 4.4d – nekonzistence profilu čáry [OI]6364. Jak to?
- Str.31 - LaTeX reference chybí – uveden pouze „?“
- Str.32 - Obrázek 4.5 – popis jednotlivých bodů v diagramu nekonzistentní.
- Str.34 a 35 - Horní limit hustoty je uváděn někdy 104 a jindy 105 cm-3 (stejně tak i dále na str.50 a
v tabulce 5.5).
- Str.36 - Vzorec 5.4 – odkud plyne, že I~I(ν) ? Reference chybí.
- Str.38 - Je psáno, že dle definice EW jsou pro emisní čáry EW < 0. Ale v Tabulce 5.2 jsou > 0.
- Str.38 a 39 - Nikde není odkaz na obr.5.4, odkaz na obr.5.5 a 5.6 je před obr.5.3.
- Str.44 - Obrázek 5.8 – dva různé datasety bodů, nikde nevysvětleno. Chybí odkaz v textu.
- Str.46 - Odkaz na diskuzi v sekci 5.3, ale žádná taková v práci není.
- Str.46 - Předpoklad teploty 20000-32000K není nikde vysvětlen, zdůvodněn, reference chybí.
- Str.47 - Obrázek 6.1 – Chybí popis teplot, není příliš zřejmé.
-  Reference -  některé hrubě nekompletní  (chybí  časopis,  vydavatel,  číslo…),  jiné  neexistují  –
například práce „Linstrom, P. J. & Mallard, W. G. 2018, ApJ“.
- Angličtina, mnohé chyby, překlepy, typografie.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Na straně 21 je  uvedeno,  že při  klasifikaci  objektu  jako protoplanetární  mlhoviny  se jedná  o
důležitý  výsledek  proto,  že  trvání  tohoto  stadia  ve  vývoji  je  krátké.  Lze  toto  „krátké“
kvantifikovat? Lze očekávat nějaké pozorovatelné změny v průběhu desítek/stovek let, které by se
daly interpretovat jako vývojové (třeba objevení [OIII] ve spektru)?



Na str.22 je popisován „double-peaked profile“ OI s tím,  že je nesymetrický a modrý peak je
intenzivnější  nežli  ten červený. Co to znamená? Plyne z toho něco o fyzikální  charakteristice
materiálu/hvězdy/obálky?  Také  je  uvedeno,  že  pro  zakázané  a  povolené  čáry  a  jejich  rozdíly
rychlostí v profilu platí ΔRV(forbid.) << ΔRV(permit.). Lze to nějak okomentovat, co to znamená,
co z toho plyne fyzikálně o objektu, atd?

Na str.37: Není zcela jasné, proč autorka měřila EW namísto I, vysvětlení je nedostatečné, z čeho
vyplývá, proč tomu tak je?

Na str.47: Proč není možné přímo porovnat spektrum z CLOUDY s tím pozorovaným?

Některé výrazné emisní čáry ve spektrech zjevně chybí v identifikaci. Proč?

Práci 
x doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
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