


Ad a) Aktuálnost zvoleného tématu DZP. Studium symbiotických dvojhvezd sestávající ze 
široké dvojice diametrálne odlišných komponent - chladného rozmerného obra a horké 

degenerované složky - bílého trpaslíka nebo neutronové hvezdy - obklopené plynopra
chovou mlhovinou, má u nás dlouhou tradici. V druhé polovine minulého století bylo 

techto soustav známo jen nekolik, a jejich chování bylo dosti záhadné a nepredikovatelné. 
V posledních dvaceti letech však počet známých symbiotik rádove narostl, tyto systémy 

byly nalezeny i v  jiných galaxiích, zlepšilo se porozumení procesu, které tam probíhají. 

V soustave symbiotických dvojhvezd dochází k pulzacím, k prenosu hmoty, k obnažené
mu termonukleárnímu horení akreovaného vodíku na povrchu bílého trpaslíka, 

k výbuchum, erupcím a rade dalších nestacionárních jevu, které se pak projevují specific

kým rozložením energie ve spektru a promenností na škále od nekolika sekund do desítek 
let. Studium symbiotických hvezd je tak svrchovane aktuální astrofyzikálním tématem, 

které slibuje množství prekvapujících odhalení i do budoucnosti. 

Ad b) Zvolená metodika zpracování DZP. Poznatky uvedené v DZP vycházejí ze součas
ného stavu vedy a jsou založeny na syntéze výsledku pocházejících buď z vlastního 
výzkumu, nebo z prevzatých poznatku publikovaných článcích v recenzovaných časopi

sech. Vlastní metodika získávání techto výsledku je v DZP popisována odkazy na 

originální publikace, samostatne však traktována není. Není však nejmenší pochyby, že 

remeslo astrofyzikálního hledání výsledku zná uchazeč dokonale, protože jinak by nebyl 

tak publikačne úspešný. 

Ad c) Splnení sledovaných cílu DZP. Cílem DZP Jaroslav Merce podle zadání z roku 2018 
byla analýza fotometrických a spektroskopických pozorování vybraných symbiotických 
soustav se zamerením na jejich dlouhodobou promennost a hledání fyzikálních mecha
nismu zodpovedných za pozorovanou aktivitu techto interagujících dvojhvezd. V prubehu 

prípravy této DZP však uchazeč, pod inspirujícím vedením doc. Gálise a doc. Wolfa, tyto 

zámery ambiciózne rozšíril na vytvorení aktualizovatelné On-line databáze všech zná

mých symbiotických dvojhvezd, určené pro stále se rozširující mezinárodní komunitu 

zájemcu o studium techto astrofyzikálne zajímavých objektu. Databáze v této chvíli pred
stavuje nejúplnejší soupis orbitálních, stelárních a dalších pozorovacích parametru všech 
známých nebo alespoň podezrívaných symbiotických dvojhvezd na svete. 

Koncipování této vynikající pomucky, a zejména pak její naplňování relevantním astrofy
zikálním obsahem bylo (a je) intelektuálne a časove mimorádne náročným úkolem, pro 

jehož realizaci musel uchazeč dukladne pročíst více než 600 odborných článku a kriticky 

zhodnotit a vybrat CO nejduveryhodnejší informace o tisícovce objektu v naší Galaxii a 
v dalších 16 sousedních galaxiích. 

Pri této mravenčí práci narazil na radu nejasností a sporu, které podrobne spektroskopic

ky a fotometricky analyzoval u 4 7 symbiotických kandidátu a výsledky svých zjištení pak 
publikoval v odborném tisku. To se stalo dalším z cílu DZP. Tretím, puvodne vubec ne
plánovaným cílem DZP, bylo hledání nových, dosud neznámých symbiotických 

dvojhvezd. To bylo korunováno nalezením nekolika astrofyzikálne unikátních systému, 

predevším pomocí pozorování nového astronomického satelitu Gaia. V práci je popsán 

objev a charakteristiky objektu Gaia18aen, který byl Gaiou detektován behem vzplanutí a 

potvrzen jako první symbiotická soustava odhalená touto evropskou misí. Inspirující je i 

popis objevu jižní symbiotické podvojné soustavy DeGaPe 35, která byla objevena behem 
amatérské pozorovací kampane na planetární mlhoviny. 



Sumárne lze konstatovat, že uchazeč ve své DZP splnil a více než trojnásobne pre
kročil její cíle obsažené v zadání práce. 

Ad d, e) Dosažené výsledky a prínos DZP pro další rozvoj vedy. Jaroslav Mere v prubehu 
svého doktorského studia dokonale zvládl problematiku jednoho z nejsložitejších oboru, 
jímž je studium symbiotických dvojhvezd, který od svých rešitelu vyžaduje vskutku kom
plexní astrofyzikální znalosti a dovednosti. Naučil se své objevy adekvátním zpusobem 
publikovat a syntetizovat, jak nás o tom presvedčil i ve své DZP. Nevyhýbá se ani popula
rizací svého oboru na nejruznejších fórech, včetne setkání amatérských astronomu. Pfi 
svých vystoupeních dává jasne najevo, že svému oboru rozumí, a také, že jej to nesmírne 
baví. I tím posouvá vedu a prírodovedné vzdelávání na vyšší úroveň a plne si zaslouží titul 
PhD. Je i zjevným dukazem toho, že zvolená forma studia pod dvojím vedením pfináší 
své ovoce. Oba vedoucí studia: doc. Wolf a doc. Gális, mají na jeho úspechu lví podíl. 

Ad t) Na základe zevrubného posouzení predložené disertační práce RNDr. 

Mgr. Jaroslava Merce navrhuji, aby mu byl udelen akademický titul 

philosophire doctor (PhD.). 

V Brne, 3. srpna 2022 prof. RNDr. Zdenek Mikuláš ek, CSc. 

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PrF MU 
Kotláfská 2, 611 37 Brno, Česká republika 

Predkládám zde ješte dve otázky, které me napadly pfi podrobném pročítání disertace. 

1) Když jsem se podrobneji seznamoval se strukturou a obsahem On-line databáze symbi
otických hvezd, zjistil jsem, že na adrese http://astronomy.science.upjs.sk/symbiotics/
se nachází dva roky stará verze, datovaná ke konci roku 2020. Docela určite existují i
verze aktuálnejší, treba ta, na niž se odvolává DZP. Jak je to tedy s aktualizováním ob
sahu verejne dostupné databáze, a kdo je za ni oficiálne zodpovedný?

2) Souhlasím s tím, že symbiotické dvojhvezdy včetne svého okolí predstavují astrofyzi
kální laborator, kde se uplatňuje široká paleta mechanismu vzniku nejruznejších typu
variability. Nicméne jsem v DZP našel pouze jedinou zmínku o roli magnetického pole,
a to ješte jen v souvislosti s magnetickou aktivitou chladné obrí složky. Podle me však
lze očekávat, že alespoň nekteré z horkých složek symbiotických dvojhvezd mají silné
globální magnetické pole, které bude vytváfet magnetosféru techto složek. Magnetické
pole by tak mohlo ovlivňovat prubeh akrece látky na degenerovanou hvezdu, vznik po
vrchových fotosférických skvrn, a možná i modulovat tempo spalování vodíku ve vnejší
vrstve aktivních bílých trpaslíku. Co vy na tuto spekulaci?


