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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Tématem  diplomové  práce  V.  Pavlíka  je  studium  struktury  a  dynamického  vývoje  otevřené 
hvězdokupy nacházející se v tzv.  Velké mlhovině v Orionu (M42).  Tato hvězdokupa je velmi 
mladá (T < 10 milionů let), má charakteristický poloměr cca 2 pc a obsahuje kolem 3000 hvězd 
o celkové  hmotnosti  přibližně  1000  MSlunce.  Existuje  však  podezření,  že  podobně  jako  jiné 
hvězdokupy byla  na  počátku svého vývoje  –  před  vypuzením plynu –  podstatně  hmotnější  a 
centrálně koncentrovanější, což by mj. znamenalo i její rychlejší dynamický vývoj v centrálních 
oblastech.

Právě k tomuto podezření se váže rozbor simulací a observačních dat provedený v práci. Autor 
nejprve  (kapitola  2)  analyzuje  výstupy  ze  čtyř  self-kolnzistentních  N-částicových  simulací 
provedených Aarsethovým kódem NBODY6 (jedna ze simulací byla publikována jeho školitelem 



a  spoluautory,  další  tři  nepublikované  simulace  mu  jeho  školitel  poskytl).  Liší  se  různým 
počátečním rozložením hvězd, předpokládanou počáteční hmotností plynu a časem jeho vypuzení, 
shrnutí ukazuje Tab. 2.1 (str. 6). Analýza se zaměřuje na časový vývoj radiálního profilu hustoty 
hvězd a především pak na prostorovu segregaci hvězd podle jejich hmotnosti. Hvězdy jsou pro 
tyto účely rozděleny do čtyř hmotnostních intervalů. Ve všech studovaných modelech k hmotové 
segregaci hvězd dochází (viz obr. 2.3 na str. 9).

V  kapitolách  3  a  4  se  diplomant  pro  účely  srovnání  s  N-částicovými  simulacemi  věnuje 
zpracování dostupných observačních dat v optické, blízké infra-červené a rentgenové oblasti. Po 
netriviálním určení středu hvězdokupy třemi různými metodami konstruuje azimutální a radiální 
profily hustoty hvězd.  Na azimutálních profilech ukazuje,  že v centrální  části  je projektované 
rozložení hvězd osově symetrické,  a  to  do poloměru cca 0.5 pc v optické oblasti  (v  souladu 
s literaturou) a ještě dále, cca do 0.7 pc, v oblasti rentgenové. Radiální profily ukazují statisticky 
významnou segregaci nejhmotnější skupiny hvězd (M* > 5 MSlunce) směrem k centru hvězdokupy, 
pro skupiny lehčích hvězd je vzájemná radiální segregace nejistá, avšak s podezřením na možnou 
částečnou inverzní segregaci hvězd v intervalech hmotností M* < 0.5 MSlunce a 1 MSlunce  < M* < 5 
Mslunce. Takovou inverzní segregaci N-částicové modely nepředvídají a literatura tuto možnost pro 
studovanou hvězdokupu rovněž nezmiňuje. Autor v závěru spekuluje, že  inverze by mohla být 
způsobena nerovnoměrnou tvorbou hvězd ve vnějších částech hvězdokupy. 

Práci – psanou anglicky a obsahující 30 stran (kromě bibliografie a dodatků) – považuji za velmi 
dobře věcně i graficky zpracovanou, srozumitelně sepsanou a přinášející originální zjištění.  Je 
velmi  dobrým  základem  k  dalšímu  výzkumu.  Diplomant  prokázal  široký  záběr  znalostí  a 
schopností  od  porozumění  relaxačním  procesům  ve  hvězdných  systémech  a  výstupům  N-
částicových simulací, přes práci s katalogy obsevačních dat, po jejich statistickou analýzu (např. 
použití Kolmogorovova-Smirnovova testu).

Práci 
* doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
* výborně    velmi dobře    dobře    nevyhovující

K obhajobě mám dvě otázky: 

1. V práci jsem nenalezl jednoznačné vysvětlení toho, jakým způsobem je v simulacích prováděno 
vypuzení plynu. Zatímco v sekci 2.2 se uvádí,  že v definovaném čase  Tex  byl plyn vypuzen a 
hvězdokupa začala expandovat, v popisu tabulky 2.1 se říká, že  Tex je čas, kdy vypuzování plynu 
začalo, a v sekci 2.2.1 se mluví o období následujícím po fázi vypuzování. Z těchto formulací 
není zřejmé, zda bylo vypuzení plynu simulováno jako okamžitý nebo pozvolný, časově závislý 
proces. Jeho konkrétní implementace přitom může podstatně ovlivnit radiální přerozdělení hvězd. 
Prosím tedy o podrobnější vysvětlení a též objasnění toho, zda – případně jak – kód při vypuzení 
plynu zajišťuje zachování celkové energie systému hvězd a plynu.

2. Lze ve výstupech z N-částicových simulací pozorovat – podobně jako u observačních dat – 
předchod ze sférické symetrie v centrálních částech hvězdokupy ke ztrátě této symetrie dále od 
centra?
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