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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Tématem diplomové práce Michala Bílka je studium vzniku slupkových galaxií (shell galaxies) 
v rámci  modifikované  newtonovské  dynamiky  (MOND).  Konkrétními  úkoly  byla  jednak 
implementace  modifikované  gravitace  do  již  existujícího  newtonovského  numerického  kódu 
určeného  k  simulaci  uvedených  objektů,  jednak  srovnání  výsledné  slupkové  konfigurace  se 
slupkami v galaxii  NGC 3923,  považované za prototyp pravidelných slupkových galaxií  (tzv. 
typ I). Motivací k této práci je na jedné straně výrazné oživení zájmu o MOND, ke kterému došlo 
v posledních letech, na druhé straně pak téměř čtvrt  století  staré tvrzení Hernquista a Quinna 
(1987,  dále  ,,HQ87“),  že  geometrie  slupkové  struktury  v  galaxii  NGC 3923  je  s  MONDem 



nekompatibilní, na rozdíl od newtonovských modelů s temnou hmotou. HQ87 svůj závěr vyslovili 
na základě zjednodušeného analytického odhadu rozmístění slupek, přičemž jak tato skutečnost 
samotná, tak konkrétní procedura srovnání předpovědi s pozorováním, byly kritizovány již v roce 
1988 autorem MONDu, M. Milgromem, jako nedostatečné, ba v některých aspektech chybné. Od 
té  doby  však  žádné  dokonalejší  srovnání,  založené  na  numerických  integracích  drah  hvězd 
tvořících  slupky  a  na  vylepšené  proceduře  statistického  srovnání  poloh  slupek  v  simulacích 
a pozorováních nebylo provedeno.

Diplomant se tohoto úkolu zhostil velmi dobře jak po fyzikální tak programovací stránce; při jeho 
řešení rovněž projevil značnou iniciativu a samostatnost. Hlavními výsledky jsou funkční program 
simulující vznik slupek pomocí testovacích část v rámci mondovské gravitace, nová procedura – 
inspirovaná  kritikou  Milgroma  (1988)  –  pro  srovnání  simulovaných  a pozorovaných  poloh 
slupek a  závěr,  že  v  rámci  omezení  daných  přijatým  novým  postupem  a  kvalitou  dat  není 
konfigurace  slupek  v  galaxii  NGC 3923  v  rozporu  s  MONDem.  To  je  netriviální  výsledek, 
opačný, než k jakému dospěli HQ87. Takové tvrzení samozřejmě ještě zdaleka neznamená, že by 
MOND předpovídal  polohy  slupek  lépe  než  klasická  gravitace  za  přítomnosti  temné  hmoty. 
Ukazuje však,  že závěry HQ87 byly zřejmě příliš silné a že v rámci MONDu existuje určitý 
manévrovací prostor pro dosažení shody mezi pozorovaným a simulovaným rozložením slupek. 

Diplomant  si  je  dobře vědom toho,  že současná kvalita  observačních dat  a  stávající  omezení 
modelu (testovací částice místo self-konzistentních simulací, rozložení hmoty v obou galaxiích 
modelované  jednosložkovou  Plummerovou  sférou,  zanedbání  dynamického  tření,  omezená 
množina počátečních podmínek pro srážku, apod.) neumožňují v tuto chvíli učinit hlubší závěry, 
pokud  jde  o  preferenci  MONDu  nebo  klasické  gravitace  z  hlediska  pozorování  slupkových 
galaxií. To ovšem také přesahuje rámec zadání diplomové práce. 

Kromě výše uvedených výsledků diplomant nad rámec zadání mj. odvodil asymptotickou relaci 
pro  vztah mezi  periodou radiální  dráhy  a  jejím apocentrem v  rámci  modifikované gravitace, 
provedl analýzu energetického rozdělení hvězd tvořících slupkovou strukturu, doplnil numerický 
kód  pro  srážku  galaxií  o  algoritmus  na  automatickou  detekci  slupek  a  upravil  proceduru 
generování  počátečního rovnovážného rychlostního rozdělení  testovacích  částic  s přihlédnutím 
k vyššímu gravitačnímu zrychlení v MONDu oproti newtonovskému modelu.

Pokud jde o formální stránku, práce je sepsána v dobré angličtině, jisté množství syntaktických 
a sémantických chyb je přiměřené tomu, že se jedná teprve o diplomovou práci,  a není až na 
nepodstatné  výjimky  na  úkor  srozumitelnosti  textu.  Jediným větším nedostatkem je  poměrně 
značné množství překlepů, které by se ve finální verzi s ohledem na dnešní nástroje kontroly textu 
neměly objevit.    
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