
Posudek práce 
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě

Univerzity Karlovy v Praze

 posudek vedoucího  posudek oponenta  
 bakalářské práce  diplomové práce

Autorka: Zuzana Beňová
Název práce: Binární pulsary – astrofyzikální laboratoře obecné relativity
Studijní program a obor: Obecná fyzika
Rok odevzdání: 2010

Jméno a tituly vedoucího: Mgr. David Kofroň, PhD.
Pracoviště: Ústav teoretické fyziky
Kontaktní e-mail: d.kofron@gmail.com

Odborná úroveň práce: 
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující

Věcné chyby:
 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné

Výsledky:
 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury   opsané

Rozsah práce:
 veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný

Grafická, jazyková a formální úroveň:
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující

Tiskové chyby:
 téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné

Celková úroveň práce:
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Předložená rešeršní bakalářská práce je působivá šíří svého rozsahu a tedy se nelze divit, že 
jsou téměř všechny převzaté výsledky citované jen velmi povrchně – jinak to ani nebylo možné, 
byť některé pasáže jsou až příliš stručné (např. kapitola o Shapirově efektu). 

Práce podává ucelený (třebas ne self-konzistentní) přehled o testování relativistických 
teorií pomocí binárních systémů: počínaje předpovědmi ryzí teorie: OTR (a místy jsou zmíněny i 
jiné relativistické teorie), přes popis pulsarů a binárních systémů (dráhové elementy, pK 
parametry) až po způsoby měření a zpracování astrometrických měřění a uvedení konkrétních dat. 
V závěru se dotýká možnosti měření gravitačních vln pomocí budovaných detektorů, rozebírá 
jejich citlivost a sílu signálu vyzařovaného zkoumaným zdrojem.

Jedná se tedy o oblast intensivního teoretického výzkumu podporovaného již v současnosti 
realizovanými experimenty.

Dělení práce do kapitol je přehledné a rozumné, abstrakt správně popisuje obsah práce.
Převzaté výsledky jsou poctivě citovány, v případě obrázků a diagramů je to tedy občas 

jediná informace, která se lze o obrázku dozvědět, což je jistě nejen formální nedostatek.
Studentka se při vypracovávání seznámila s mnohou literaturou a získala široký rozhled v 

dané oblasti. 
Po jazykové stránce je patrný kompromis mezi snahou o překlad anglických vědeckých 

termínů, které nemají slovenský ekvivalent, a zachováním srozumitelnosti textu.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Studentka by mohla stručně ozřejmit význam tzv. hmotové funkce pro binární systémy 
(3.7), způsob jak jejím využitím získá odhad pro minimální hmotnost společníka a její znázornění 
v mass-mass diagramu.

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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