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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Předložená bakalářská práce si bere za cíl analýzu vytipovaných proměnných hvězd v blízkém
okolí hvězdokupy NGC 330. Mimo to předkládá úvod do problematiky pulzujících hvězd a
stelární fotometrie. Celá práce je dobře psaná, má velice pěknou grafickou úroveň a je i dobře
členěna do přehledných kapitol. Autor prezentuje jednotlivé informace stručně, ale výstižně, vše
netriviální dostatečně vysvětluje, doplňuje vzorci a své dosažené výsledné hodnoty prezentuje
včetně jejich chyb.

I přesto mám k práci samotné několik poznámek:

Vzorec 1.1. : Odkud autor přejímá daný vzorec není uvedeno (stejně jako u dalších), a proto také
není jasné, odkud pochází označení „Poissonova konstanta“? Typicky se označuje jako
adiabatický index.

Vzorce 1.1-1.4 vypadají jakoby představovaly odvození pulzační periody pro cefeidy, ale
konstantní průběh hustoty hvězdy je poněkud špatným předpokladem a mělo být více diskutováno.

Chybí často citování zdroje uvedených údajů. Morfologické a fyzikální charakteristiky
nepravidelných galaxií v kap. 1.2.1 nejsou také citovány odkud pocházejí.

Obr 2.2 : Opravdu je dané pole 50x50 arcmin? To je trochu moc.... 15x15min je asi realističtější.
To samé platí i pro popisek obr. 2.9.

Str 24 : Určení střední magnitudy. Nebylo by lepší vzít stř.mag = (max-min)/2 ?

Nerozumím zcela tomu, proč u hvězdy HV 1689 byla použita data z let 2001-2009 a nikoli nová
data z dánského dalekohledu? Anebo byla použita, ale není to v textu uvedeno?

Trochu ubrat definitivnosti některých tvrzení. Například že daná cefeida pulzuje v prvním
harmonickém módu nelze s jistotou určit pouze na základě předložených dat.

Pro data z Tab. 3.2 a určení vzdálenosti k SMC: Byl použit pouze průměr z daného vzorku?
Korektnější by bylo proložit vzdálenosti gaussovou křivkou a určit maximum. Výsledné hodnotě
58.7 +/- 2.3 kpc je značně přeceněna přesnost. Za použití tak malého počtu hvězd jistě nebude
chyba vzdálenosti 2.3 kpc srovnatelná s publikovanou chybou určenou nejmodernějšími
astrofyzikálními technikami.

Str 32 : Hvězda RAW 1052 – člověka ihned napadne, zdali detekovaná perioda 146.92546 dne
není jen aliasem některé z opravdových pulzačních period (a podobně i pro RAW 1070).

V práci poměrně dost překlepů, zkontrolovat celý text nějakým programem na hledání chyb by
neuškodilo.



Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

 Není v práci uvedeno, jak přesně byla určována perioda. Zfázováním všech dostupných
dat? Nebo pouze použitím nových a přesnějších? V jednom filtru pouze, nebo s použitím
všech filtrů? Prokázalo použití programu Period04 i nějakou další periodicitu v datech
(vyšší harmonické)?

 Vzorek na obr. 3.4 určitě rozdělit na dva – DCEP a DCEPS a zkoumat závislost odděleně.
Jak potom dopadne lineární fit, jeho chyba a poté i promítnutá tato nejistota do určení
vzdálenosti?

Práci
 doporučuji
 nedoporučuji
uznat jako bakalářskou.
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