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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Student  v  předložené  práci provedl analýzu disperze  rychlostí  hvězd v numerických modelech 
hvězdokup. Dle zadání se zaměřil na skutečnost,  že orbitální rychlosti složek vázaných systémů 
(dvojhvězd i vícenásobných systémů) mohou výrazně ovlivnit určenou hodnotu disperze rychlostí. 
Přitom  z  hlediska  dynamiky hvězdokup  má  smysl  pouze  tato  veličina  opravená  o  příspěvek 
orbitálních  rychlostí  vázaných  systémů.  Poskytnuté  výstupy  numerického  integrátoru  však 
neumožňují jejich spolehlivou detekci, a tak bylo potřeba nalézt alternativní způsoby, jak výpočet 
disperze  rychlostí  očistit  od  vlivu  orbitálních  rychlostí  jejich  složek.  Autor  přišel  se  dvěma 
metodami a  v práci otestoval jejich  kvality.  S  jejich pomocí potom vyhodnotil časový vývoj 
disperze rychlostí v modelovaných hvězdokupách a její radiální profil. Na závěr diskutuje otázku 
korekce disperze rychlostí v modelech hvězdokup a jejich reálných protějšků. Dosažené výsledky 
jsou dozajista zajímavé a zasloužily by si další rozpracování.

Jednoznačně věcných chyb je v práci málo – všiml jsem si pouze jedné, a to v rovnici (2.1), kde 
má být nepochybně v čitateli vi namísto  ri. Více je chyb na pomezí věcných a formálních, jako je 
nesprávná, či nevhodná terminologie. Příkladem budiž pojem „linearita,“ používaný např. na str. 13 
v  souvislosti  s  grafem 2.4.  Přesnějším termínem by na  tomto  místě  byl „konstantní  průběh.“ 
Podobně nepřesným, a  tedy zavádějícím je obrat  „střední hodnoty jedné realizace,“ použitý na 
straně  4.  V  daném kontextu  Lagrangeových poloměrů  nemají střední hodnoty  jedné realizace 
rozumný význam. I  s ohledem na hladkost  křivek v obrázku 1.1 usuzuji, že se jedná o  střední 
hodnoty  přes  všechny realizace  daného  modelu.  Jiným příkladem nedokonalého  vyjádření  je 
přerušovaná  čára  v grafech  obrázku  2.9.  Těžko  srozumitelná  je  definice  uvedená  v  popisku 
obrázku, ale zřejmý není především její význam pro diskutované porovnání s ostatními křivkami.

Celkově působí práce trochu dojmem upřednostnění snahy o splnění formální povinnosti něco 
napsat před snahou o exaktní a srozumitelné sdělení výsledků vlastní vědecké práce. Jsem si vědom 
toho, že se jedná o první větší samostatné dílo autora,  a tak se domnívám, že je na místě určitá 
dávka shovívavosti. Prosím však pana Zimandla, aby tuto výtku zohlednil ve své další práci, neboť 
způsob sdělení výsledků je nedílnou a velmi důležitou součástí vědecké práce.

Velmi pozitivně hodnotím, že pan Zimandl pracoval samostatně; někdy možná na úkor výsledku. 
Jsem zvyklý rozebírat se studenty i stylistickou a formální stránku jejich práce a kdyby k tomu bylo 
více prostoru i v tomto případě, věřím, že by výsledný dojem mohl být o něco lepší.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Minimálně na dvou místech autor vyslovuje doměnky, které opírá o tvrzení typu „podle obrázku se 
zdá...“ Ačkoliv je běžné, že k nějaké úvaze vede pohled na obrázek, měla by posléze být podepřena 
trochu spolehlivějším rozborem. Prosím tedy, aby se o to pan Zimandl pokusil například v odhadu 
vlivu hvězd právě urychlených na vysoké rychlosti, ale stále ještě přítomných ve hvězdokupě na 
disperzi rychlostí. Očekával bych pouhý řádový odhad vycházející z počtu urychlených hvězd, jejich 
typických rychlostí a rozměrů hvězdokupy.
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