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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Předložená práce spočívá především v použití programu EZ pro modelování hvězdného vývoje. 
Autorka kromě toho stručně popsala rovnice hvězdné stavby, napsala dokumentaci k programu 
v českém jazyce, přehledně pojednala o vývoji hvězd, přičemž text je tříděn podle fyzikálních 
procesů. Práce obsahuje množství pěkných obrázků zobrazujících profily nitra hvězd různých 
hmotností. Závěrečné fáze vývoje jsou popsány dle přehledové literatury, neboť jejich simulace 
kód EZ neumožňuje. Nakonec byl program použit pro odvození stáří dvou hvězdokup metodou 
isochron a byly diskutovány chyby určení.

Studentka si v rámci této práce vyzkoušela zpracování velkého množství výstupních dat a jejich 
analýzu, s cílem zjištění podstatných fyzikálních jevů. Věnovala práci dostatek času a při 
průběžných konzultacích zohlednila všechny připomínky školitele. Práce byla také dobrou 
přípravou pro další studium zaměřené na astrofyziku. Svým rozsahem i kvalitou provedení práce 
beze zbytku splňuje požadavky.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Pro modelování vývoje hvězd existují různé kódy (z nichž některé jsou volně dostupné). Jak se 
kvantitativně liší jejich výsledky? Co tyto rozdíly nejspíše způsobuje?

Dávají isochrony ve hvězdokupách vždy unikátní výsledek anebo je možné, že se v některých 
hvězdokupách vyskytuje více populací (generací) hvězd?

Práci 
X doporučuji 
  nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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