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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Cílem bakalářské práce bylo studium proměnných hvězd v okolí hvězdokupy NGC 330 v Malém 

Magellanově mračnu. V první kapitole (Teoretická část) autor uvádí  základní vlastnosti 

pulsujících proměnných hvězd, jejich klasifikaci a typologii. Ve druhé kapitole autor popisuje 

fotometrická měření pomocí dálkově řízeného, dánského 1,54-m dalekohledu na observatoři ESO 

La Silla v Chile. Těžiště práce spočívá ve třetí kapitole (Výsledky měření), kde autor postupně 

zpracovává získaný fotometrický materiál dostupnými programy SIPS, Aphot  a Muniwin pro 

celkem deset cefeid, dvě polopravidelné proměnné hvězdy a dvě Be hvězdy. 

 

Za hlavní přínos práce považuji především to, že se kol. Kára aktivně zapojil do fotometrických 

měření a osvojil si práci s běžně používanými redukčními programy. Měl tak k dispozici velmi 

rozsáhlý soubor fotometrických dat, který nelze pořídit během jedné sezóny. Grafická úprava textu 

je na vynikající úrovni včetně řazení velkého počtu obrázků, grafů a tabulek. Autor používá 

běžných odborných výrazů a vhodných astronomických termínů.  

 

Z práce jasně vyplývá, že se autor velmi dobře seznámil s problematikou CCD fotometrie, její 

redukce, dále sestavením světelné křivky a určení periody proměnné hvězdy. V rámci chyby 

potvrdil vzdálenost Malého Magellanova oblaku. Konstatuji proto, že zadané cíle bakalářské práce 

byly splněny. Hlavní výsledky této práce by bylo vhodné publikovat v některém odborném 

periodiku. Rovněž je třeba vyzdvihnout, že tato práce získala 3. místo v Česko-Slovenské 

fyzikální soutěži na konci května 2016 a přispívá k řešení projektu Magellan za podpory grantu 

MŠMT INGO-II LG15010 v letech 2015-2017. 

 

Obsah práce, jednotlivé kapitoly i grafickou podobu se mnou p. Kára pravidelně konzultoval 

v průběhu celého školního roku, připomínky k textu prakticky nemám. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Ověřil autor neproměnnost použité srovnávací hvězdy 2dFS 1206 vůči jiným hvězdám 

v poli nebo se pouze spokojil s údaji v katalozích? 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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