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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Předložená bakalářská práce se zabývá studiem hvězdy 120 Tau, klasické Be hvězdy. Tyto hvězdy
mají, či někdy měly, dekreční disk, díky kterému ve spektrech pozorujeme emisní čáry, zvláště 
Balmerovy série. Přítomnost látky v okolí hvězdy velmi komplikuje její analýzu. Získané 
parametry centrální hvězdy mohou být v některých případech velmi nepřesné. Pro studium 
dynamiky disku a procesů v něm probíhajících je klíčové studium jak spektrální, tak fotometrické 
proměnnosti objektu. Právě toto je úkolem bakalářské práce studentky Jany Švrčkové. 

Studentka ve své práci použila spektra z Ondřejovského dalekohledu, databáze BeSS a Cerro 
Tololo Inter-American Observatory. Spektra normalizovala, proměřila radiální rychlosti H alfa, H
beta čáry a čtyř He čar. U Balmerových čar H alfa a beta proměřila také intenzity píků a centrální 
deprese. Výsledky měření i fotometrická data z observatoře Hvar, Chorvatsko, podrobila 
periodové analýze. Intenzita a ekvivalentní šířka vybraných spektrálních čar ukázaly na periodu 
okolo 142 dnů a fotometrická meření odkryla proměnnost na kratších časových škálách ~1 a ~11 
dnů. Studentka také odhadla poloměr hvězdy a stanovila meze pro rotační periodu. 

Text práce je velice pěkně čitelný, promyšlený a studentka tím prokázala porozumění dané 
problematice. 

Z odborného hlediska nemám vážnější připomínky. Jen jednu poznámku týkající se obrázku 2.5 
na str. 11. Kdyby se odstranil globální trend v poměrech intenzity fialového a červeného píku H 
alfa čáry, neukázala by periodová analýza krátkodobější periodu? 

Po formální stránce mám pár připomínek, kterým by bylo dobré se vyhnout při psaní diplomové 
práce a dalších odborných textů. Některé části textu by bylo vhodné více upřesnit. 
i) str. 6
„Na obrázkoch 2.4, 2.5, 2.6, …“
Odkaz k obrázkům je potřeba přímo u textu, kterého se týkají. V tomto případě v posledním 
odstavci. Umožní to čtenáři mnohem lepší orientaci v textu. 
ii) str. 11, obr. 2.5., prostřední graf
V popisu obrázku, nebo přímo na y-ové ose by mělo být uvedeno, že veličina I je střední intenzita
emise. V textu sice tato veličina definována je, ale ne na místě, kde studentka popisuje chování 
této veličiny. Čtenář si může veličinu zaměnit za jinou.
iii) str. 17., kap. 2.3., druhý odstavec
„… pre veličiny EW a I. …“ Bylo by vhodné zopakovat u kterých čar. 
iv) Chybí seznam spekter, jejich expoziční doba, S/N, interval vlnových délek a pozorovatel.
v) Chybí detailnější popis spektrografů a redukce dat.  
vi) str. 2, první odstavec
Vypadlo slovo „emise“ z definice Be hvězd. Vzhledem k následujícímu textu je zřejmé, že jde jen
o překlep, nikoliv o neznalost.

Předložená bakalářská práce obsahuje originální výsledky, je velice pěkně zpracována a studentka
prokázala porozumění zvolené problematice.



Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

i) Pokuste se odstranit globální trend v grafu poměru intenzity fialového a červeného píku (str. 11,
obr. 2.5, spodní graf) a vyzkoušet, zda periodová analýza neukáže na proměnnost na kratší časové
škále. 

ii) Připravte si krátké povídání o použitých přístrojích. 

Práci 
X doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
X výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a

V Praze dne 12. srpna 2021

                                                                               …………………………………………….
                                                                                       Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.


