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Bakalářská práce Martina Zimandla se zabývá rozborem disperze rychlostí v N-částicových 
modelech oteřených hvězdokup, self-gravitujících galaktických podsystémů složených z tisíců až 
desetitisíců hvězd. Hlavním cílem je určení možných příčin detekce zvýšené disperze rychlostí 
oproti očekávání a stanovení správného postupu výpočtu této veličiny.

Autor pro tyto účely analyzuje několik set realizací dvou N-částicových modelů spouštěných 
pomocí  uznávaného  programu  NBODY6  od  S.  Aarsetha;  oba  modely  mají  jako  počáteční 
podmínky zvolenu rovnovážnou Plummerovu sféru, přičemž první z nich začíná bez jakýchkoli 
dvojhvězd, zatímco druhý dvojhvězdy obsahuje již od počátku. Autor analyzuje disperze rychlostí 
ve  dvou  typech  výstupních  souborů,  přesnějším  koncovém  a  v  méně  přesných  průběžných 
výpisech.  Identifikuje  dva  základní  důvody  zvýšené  disperze  rychlostí  –  orbitální  složky  ve 
vícenásobných  hvězdných  systémech  a  rychlé  hvězdy  nedetekované  jako  patřící  do  takových 
systémů. Navrhuje dvě metody, jak takovou kontaminaci disperze rychlostí odfiltrovat.        

Práce  je  sepsána  srozumitelně  a  po  věcné  stránce  jsou  výsledky  nepochybně  užitečné  a 
zasloužily by další prohloubení. Uvítal bych v ní však delší úvod věnovaný popisu otevřených 
hvězdokup a dynamických procesů v nich,  zejména těch,  jež mají  k  předložené práci  klíčový 
vztah. Mám na mysli  například dvoučásticovou relaxaci a ji charakterizující tzv. relaxační čas. 
Autor v sekci 1.2 popisuje časový vývoj modelů a poukazuje na tzv. kolaps jádra. Nijak však 
nekomentuje, zda tento kolaps nastává v očekávaném čase a na čem tento čas závisí. Podobně by 
bylo užitečné uvést analytický vztah pro radiální průběh disperze rychlostí v Plummerově sféře, 
neboť v sekci 2.2 jsou prezentovány numericky zjištěné průběhy této veličiny. Rovněž bych uvítal 
podrobnější  diskuzi  vztahu výsledků k pozorováním,  zláště  proto,  že  jednou z  deklarovaných 
motivací pro vznik práce je právě rozpor mezi očekávanou a měřenou disperzí rychlostí v jedné 
z galaktických hvězdokup.  V tomto směru nejde jen  o diskuzi  projekčních efektů,  které  autor 
v závěru  stručně  zmiňuje,  ale  i  o  relevantní  časové  škály:  zatímco  prezentované  N-částicové 
modely končí v čase 35 milionů let, mnohé otevřené hvězdokupy mají dobu života stovky milionů 
let a ve výjimečných případech i miliardy let.

Otázky k obhajobě: 

1) V sekci 1.1 je chybně zapsána Poissonova rovnice pro gravitační pole (rovnice 1.3 na str. 
3).  Potenciál  je  zde  zapsán  jako  veličina  přímo  úměrná  hustotě,  což  spolu  s  větou 
„Potenciál je … svázán s hustotou hmoty v daném místě Poissonovou rovnicí“ navozuje 
dojem, že mezi těmito veličinami platí lokální vztah. Prosím autora, aby rovnici zapsal 
správně,  aby  též  napsal  její  formální  řešení  pro  potenciál  a  vysvětlil  na  něm,  jak  to 
s lokalitou či nelokalitou vztahu mezi potenciálem a hustotou je.

2) Jaký je odhad relaxačního času (pro dvojčásticovou relaxaci) pro prezentované modely. Je 
s tímto odhadem kompatibilní zhroucení jádra v časech 3,5, resp. 7 milionů let, které autor 
udává v sekci 1.2?                   

V Praze, dne 14. června 2013 Bruno Jungwiert
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