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Průběh obhajoby:
Uchazečka přednesla pečlivě připravenou cca dvacetiminutovou prezentaci shrnující postup řešení a výsledky uvedené 
v diplomové práci. Uspokojivě zodpověděla připomínky oponenta. Následná diskuse se týkala problémů chyb kalibrace  
detektorů, zda jsou odděleny chyby systematické a náhodné a jak lze oba tyto případy kvantitativně odhadnout, dále 
jaký byl fotonový šum v pixelech, přes které přecházel obraz hvězdy (je mnohem menší než systematická chyba). 
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Hlavní neurčitost spočívá ve scintilaci; integrační časy jsou řádově 10 ms a to je též typická frekvence scintilačních 
změn jasu hvězdy. Další zdroj systematické chyby jsou neznámé citlivosti různých míst na fotokatodách detektorů. 
Uchazečka uspokojivě zodpověděla všechny položené otázky.
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Předseda nebo místopředseda komise:
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.


	Univerzita Karlova v Praze
	ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY
	DIPLOMOVÉ PRÁCE




