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SLOVNÍ VYJÁD ŘENÍ , KOMENTÁ ŘE A PŘIPOMÍNKY OPONENTA : 
 

Detekce planet v extrasolárních systémech a studium jejich vlastností představuje jednu z prominentních úloh 
současné astrofyziky i příbuzných oborů. Předložená bakalářská práce D. Dupkaly se této problematice věnuje 
s důrazem na odhady radiálních rychlostí v systémech s tranzitními exoplanetami, paralelně s ověřením 
praktické použitelnosti spektroskopických dat získaných pomocí 2-metrového teleskopu Astronomického 
ústavu AV ČR. Kontext studovaného problému, metody řešení a výsledky analýzy pro konkrétní exoplanetu 
(MASCARA-2b) jsou prezentovány na 45 stranách anglicky psaného textu, včetně 5 stran datových příloh. 
 

OBSAH 
V úvodní pasáži práce (kap. 1) je stručně shrnuta historie výzkumu exoplanet, včetně vybraných technik jejich 
detekce a odhadů fyzikálních a orbitálních parametrů. Následuje představení instrumentálního vybavení 
použitého pro prezentovanou analýzu (kap. 2) a popis příslušných měření ve formě opakovaných 
spektroskopických pozorování hvězdného systému HD 185603 (kap. 3). V kapitole 4 jsou shrnuty technické 
aspekty zpracování získaných dat, následované samotným výpočtem a vyhodnocením radiálních rychlostí 
v kapitole 5. Závěr práce pak kromě shrnutí získaných výsledků nastiňuje i další možné směry analýzy a 
související otevřené otázky.  
 

VĚCNÁ STRÁNKA PRÁCE  
Předložená práce představuje jak užitečné shrnutí vybraných technik detekce exoplanet, tak kompetentně 
provedenou a prezentovanou analýzu konkrétního souboru spektroskopických pozorování. D. Dupkala podle 
mého názoru prokázal schopnost uspokojivě řešit zadaný problém; v kontextu analyzovaných dat by nicméně 
bylo vhodné blíže specifikovat, v jaké míře a jakým způsobem se autor podílel na vlastních měřeních. Nejsem 
si též jist, zda tvrzení o pozorovaných variacích radiální rychlosti coby důsledku Rossiter-McLaughlin efektu 
(první odstavec kap. 5.3 & Summary) má dostatečnou oporu v datech (obr. 5.8) – autor na odchylky od 
teoretického modelu nicméně sám poukazuje a zdůrazňuje potřebu následné hlubší analýzy. Pokud jde o 
samotnou prezentaci výsledků, v textu lze najít jen několik málo překlepů nebo drobných obsahových chyb 
(např. uvedení hodin místo dnů jako jednotky oběžné doby v tab. 3.2), bez dopadu na integritu výsledků.  
 

FORMÁLNÍ &  TECHNICKÉ PROVEDENÍ  
Text i ilustrace jsou provedeny kvalitně, vyjadřování je stylisticky obratné a struktura práce logicky volená; 
malá velikost některých obrázků (konkrétně obr. 4.1 a 4.2) nicméně snižuje čitelnost datových popisků (jejich 
rozlišení je ale dostatečné v elektronické verzi práce). 
 

ZÁVĚR 
Předložená práce kvalitně řeší zadané téma, jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 
 
 

PŘÍPADNÉ OTÁZKY P ŘI OBHAJOBĚ A NÁMĚTY DO DISKUZE  
• V kompozitních ilustracích shrnujících odhady radiálních rychlostí z různých termínů pozorování (zejm. 

obr. 5.7) je patrná výrazná variabilita hodnot, i pro vzájemně velmi podobné hodnoty orbitální fáze. Jaké 
jsou důvody této rozptýlenosti? 

• Má autor nějakou teorii ohledně příčiny systematického časového trendu, detekovaného v odhadech 
radiálních rychlostí a zmiňovaného v kap. 5.1? 
 

 
Práci       Navrhuji hodnocení stupněm: 
 doporučuji       výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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