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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Cílem práce bylo ukázat význam správného odhadu zářivého výkonu objektu užívaného jako 
standardní svíčka pro utváření představ o vesmíru. Konkrétně se měla autorka práce zaměřit na dva 
případy: 

1. Jak mylná identifikace hvězdy S And, která vzplanula v roce 1885 v mlhovině M31 
v Andromédě, ovlivnila na půlstoletí představy o vzdálenostech spirálních mlhovin (tato 
hvězda, ve skutečnosti supernova, byla považována za novu a z toho odvozené vzdálenosti 
vedly k závěru, že spirální mlhoviny jsou součástí naší Galaxie, což napravilo teprve 
Hubbleovo pozorování cefeid v M31).

2. Jak pozorování supernov typu Ia v nejvzdálenějších galaxiích (1998) vedlo k důkazu 
zrychlující se expanze vesmíru a tím i k renesanci modelů vesmíru s nenulovou 
kosmologickou konstantou, tedy těch modelů, které byly po předchozích cca 75 let 
pokládány za nepravděpodobné.

Autorka práce si na základě dobových i moderních revuálních článků vytvořila dobrou představu o 
vývoji problematiky a prošla také relevantní originální články. Svůj úkol zcela splnila, ale navíc 
našla i zajímavé a nikoli běžně známé okolnosti o autorství diagramu, označovaného jako diagram 
Hertzsprungův-Russellův, kde významnou roli hráli také Hans Rosenberg a Karl Schwarzschild. 

Oceňuji, že autorka práce postupovala do značné míry samostatně a že se nedostala do časové tísně 
před odevzdáváním práce. Práci jsem četl před finálním tiskem a tak drobné úpravy a nedostatky, 
na které jsem narazil, bylo ještě možné provést a opravit.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Jaký je význam termínu „rudý posuv“ v diagramu 5.1 na str. 60?

Práci 
x   doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
x  výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a
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