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Posudek vedoucího na bakalářskou práci Adama Brčka 
 

Meteorické roje Virginid z dat Evropské bolidové sítě 
 
Cílem bakalářské práce bylo, aby se student seznámil s problematikou meteorických rojů a 
s projektem Evropské bolidové sítě, naučil se měřit celooblohové digitální snímky bolidů 
programem Fishscan, zpracovávat měření z více stanic programem Boltrack a následně 
vyhodnotit získaná data. Jako nosné téma byly zvoleny jarní meteorické roje, především 
z komplexu Virginid, které nejsou tolik sudované jako jiné, aktivnější roje. 

Pan Brček se tématu zhostil dobře. Již minulé léto se naučil pracovat s oběma programy. 
Měření programem Fishscan je časově náročnější a navíc prakticky všechny bolidy od roku 2017 
byly již dříve změřené pracovníky ondřejovské observatoře. Pan Brček změřil několik bolidů 
z roku 2016, což byl přechodný rok, kdy bolidová síť definitivně přecházela na digitální kamery. 
Šlo hlavně o to, aby získal představu, jak se data získávají. Větší úsilí musel věnovat práci 
s programem Boltrack. Řada slabších bolidů z pozdějších let totiž sice byla změřena, ale data 
nebyla zpracována. V tomto směru pan Brček pomohl doplnit naši databázi výsledků. Z databáze 
zároveň použil již tam obsažené výsledky relevantní pro téma práce a rozšířil tak počet 
studovaných bolidů. 

Jeho úkolem pak bylo vyhodnotit, které bolidy mohou patřit k některému z ekliptikálních 
rojů aktivních v období od února do dubna. Použil seznam rojů z databáze Mezinárodní 
astronomické unie (IAU) dostupné online. Nutno podotknout, že jenom dva roje patří mezi 
potvrzené (established), ostatní jsou na pracovním seznamu a jejich parametry nebo samotná 
existence nejsou jisté. Jedním z cílů práce tedy bylo i případné potvrzení a upřesnění parametrů 
těchto rojů včetně posouzení fyzikálních vlastností meteoroidů. Předem bylo jasné, že data 
z Evropské bolidové sítě nepředstavují statisticky obsáhlý soubor, nicméně data o jednotlivých 
bolidech jsou přesnější než data poskytované jinými pozorovacími programy.   

Při plnění úkolů postupoval pan Brček podle doporučené standardní metodiky založené na 
porovnávání radiantů, rychlostí a heliocentrických drah pomocí tzv. D-kritérií. Pracoval přitom 
samostatně a připomínky vedoucího řádně zohlednil. Nejdůležitějším výsledkem je zpřesnění 
parametrů roje eta-Virginid a především zjištění, že meteoroidy tohoto roje svou pevností 
odpovídají kamennému materiálu. O vyšší pevnosti eta-Virginid sice již v literatuře existují 
zmínky, ale jen na základě pozorování slabších meteorů. Tato práce prokázala, že i velké 
meteoroidy jsou kompaktní a eta-Virginidy se tak liší od jiných ekliptikálních rojů, např. Taurid 
nebo alfa-Capricornid. Na rozdíl od nich jsou velmi pravděpodobně asteroidálního, nikoliv 
kometárního původu. Část bakalářské práce týkající se eta-Virginid plánujeme publikovat 
v mezinárodním (nerecenzovaném) časopise. Práce nicméně přinesla originální poznatky i o 
dalších rojích, z nichž některé dosud nejsou považovány za potvrzené. Může se tedy stát 
základem i pro další budoucí publikace poté, co bude k těmto rojům nashromážděno více dat. 

Celkově podle mého názoru práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. 
Student prokázal schopnost pracovat podle zadání, základní orientaci v odborné literatuře a 
schopnost vyhodnotit získaná data. Navrhuji známku výborně. 
 
V Ondřejově dne 21. 6. 2021 
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