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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Předložená bakalářská práce se zabývá slapovým trháním astrofyzikálních objektů v blízkosti 
silných zdrojů gravitačního potenciálu (např. černých veleděr v jádrech galaxií). Toto téma 
nepochybně patří, především díky rozšiřujícím se možnostem dnešních pozorovatelů, mezi velice 
žhavá témata současné astrofyziky. S potěšením mohu prohlásit, že se ho p. Štolc zhostil dobře a 
utrpěl pouze popáleniny menšího rozsahu.

Celková struktura bakalářské práce je velice přirozená - první dvě kapitoly obsahují přehled 
současných znalostí o studovaném jevu, třetí kapitola popisuje výsledky vlastní vědecké práce p. 
Štolce. K obsahu těchto dvou částí bych měl ovšem několik připomínek.

Rešeršní část bakalářské práce je mnohdy velice strohá, až zkratkovitá, a neposkytuje tak 
dostatečný základ pro detailní pochopení výsledků vlastní vědecké práce. Tento nedostatek se 
projevuje především u popisu jednotlivých fyzikálních modelů používaných pro vysvětlení - fitování 
dat - vybraného pozorování. Považuji za vhodné, aby fyzikální principy na pozadí těchto modelů 
byly někde v bakalářské práci popsány (popis z kapitoly 3.2 je nedostatečný), a nejlépe právě v její 
rešeršní části, protože poskytují hlubší vhled do fyziky zářivých procesů probíhajících během 
slapového trhání. Rovněž by bylo vhodné, aby byla detailněji popsána základní myšlenka samotného 
procesu slapového trhání (kapitola 1.4), včetně odvození základních vzorečků (1.1).

V části popisující vlastní vědeckou práci p. Štolce mi schází alespoň základní popis použitého 
nástroje (Xspec) a používaných statistických metod. Ten by čtenáři umožnil posoudit spolehlivost 
použitých postupů. Rovněž si myslím, že větší úsilí mohlo být věnováno popisu fyzikálních 
důsledků pro systém, ve kterém ke studovanému slapovému trhání došlo, spíše než detailům 
statistické analýzy, které jsou zbytečně popsány jak v hlavním textu, tak v tabulkách.

Z formálního hlediska bych měl pouze jednu připomínku k celkovému rozložení textu a obrázků v 
bakalářské práce, které díky velkému množství prázdného místa na stránkách působí, dle mého 
názoru, značně neesteticky. Pokud by šlo o záměr, pak je třeba podotknout, že netřeba hromadit 
stránky, důležitý je obsah.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Fitování modelů s mnoha parametry je vždy věc tak trochu ošidná. Uvažoval p. Štolc o otestování 
svých výsledků nezávislými metodami?
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