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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Světelné křivky obrazů kvasaru, vytvořených gravitačním působením mezilehlé galaxie, byly 
zprvu zkoumány kvůli možnosti měřit Hubbleovu konstantu ze vzájemných časových zpoždění. 
V současnosti se věnuje více pozornosti rozdílům mezi těmito světelnými křivkami, způsobenými 
druhotnou gravitační interakcí světla s individuálním hvězdami čočkující galaxie, tzv. kvasarovým 
mikročočkováním. Ukazuje se, že pohyb kvasaru vůči kaustikám gravitačního pole hvězd 
poskytuje unikátní možnost prostorově rozlišit vyzařující akreční disk kvasaru. 
 
Cílem práce Lukáše Ledviny bylo zkoumat počítačovým modelováním citlivost světelných křivek 
kvasarového mikročočkování na velikost, sklon, orientaci a vyzařovací profil akrečního disku. 
Zcela zásadní částí práce bylo sestavení programu pro výpočet map zjasnění disku působením 
gravitačního pole řádově tisíců hvězd, a to metodou zpětného střílení paprsků. Proložením 
konkrétní trajektorie kvasaru pak z řezu touto mapou lze získat světelnou křivku. Studium 
detailních rozdílů světelných křivek disků různých vlastností vyžaduje vysokou přesnost výpočtů, 
zejména vysoký počet nastřílených paprsků (až 1015) a vysoké rozlišení ve zdrojové rovině. 
Náročného úkolu sestavení programu a odladění jeho parametrů pro požadované simulace se 
Lukáš zhostil vynikajícím způsobem, s vysokou iniciativou a kreativitou. Díky tomu posléze mohl 
spočítat, jak se světelné křivky mění s jednotlivými parametry disku. Za pozornost stojí zejména 
vysoká citlivost na vyzařovací profil, což naznačuje možnost tento profil experimentálně změřit. 
 
Množství práce vložené do sestavení programu, vlastních výpočtů a získaných výsledků se trochu 
podepsalo na formální stránce textu. Formulace jsou občas málo precizní, místy nechtěně 
sklouzávají do absurdna (str.4: úhlovou vzdálenost určíme podělením reálné vzdálenosti úhlovou 
vzdáleností). Značení není vždy konzistentní, stejný symbol je používán pro různé veličiny, různé 
symboly jsou používané pro stejnou veličinu. Ve výrazu pro kritickou hustotu na str. 5 jsou 
prohozené vzdálenosti Ds a Dds. V odvození na str. 12-14 by mělo jít o zjasnění pixelu, ne zdroje 
velikosti celé mříže, v definicích 1 a 2 v čitateli má být 1 místo M, v definici elementu hmotnosti 
dMs má být pravá strana naopak násobena M, čímž celkově v dalším odvození hmotnost vypadne 
zcela. Střední vzdálenost mezi hvězdami je <d>=(/s )

1/2 , což by mělo být explicitně uvedeno i 
v části 4.1.1. Nepůvodní odvození 4.2.1 má nejasné značení, závěr ve své formě platí pouze pro 
uniformní zdroj. Celkově v práci chybí řada odkazů na relevantní literaturu. 
 
Přes tyto dílčí výhrady k formální stránce považuji práci Lukáše Ledviny za vynikající, svým 
konečným rozsahem spíše odpovídající práci diplomové než bakalářské. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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