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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího : 

 

Autorka práce zkompilovala obdivuhodné množství publikovaných dat zákrytových dvojhvězd do 

jednoho obrovského souboru (viz seznam prací na str. 29+30), a na základě rozložení těchto 

hodnot zkoumala různá rozdělení. Jednalo se převážně o vzájemné závislosti hmotového poměru, 

teplot, period, atd. s cílem odhalit netriviální souvislosti mezi danými parametry. 

 

Ač studentka z dostupné literatury sesbírala velké množství dat, následující analýza mohla být 

přece jen zevrubnější. Statistická rozdělení a naznačené závislosti mezi různými fyzikálními 

parametry jsou pouze slovně diskutovány nebo jen naznačeny konkrétním počtem datových bodů 

„nalevo“ a „napravo“ od nějaké významné dělící hodnoty. Takovýto přístup je sice možný, ale na 

MFF UK by přece jen měl být asi zevrubnější. Kromě jednoho použití gaussovy křivky v kapitolce 

3.1 nejsou použity žádné statistické nástroje. Jakékoli statistické testování významnosti daných 

hypotéz chybí. Pro víceparametrické rozdělení (právě takové jaké je v této práci) se nabízejí 

metody jako Kolmogorov-Smirnov test a podobné.  

 

Získané výsledky jsou jistě zajímavé a některé z nich netriviální. Datový soubor je větší, nežli u 

podobných studií v minulosti. Nicméně signifikance některých naznačených závislostí by mohla 

být matematičtěji precizována. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 Čím je způsobeno, že po osmi letech od publikování původní práce (Liao & Qian 2010) 

není současný datový soubor hvězd zásadně vyšší? Observačních dat je za tu dobu přece 

více. Jde o metodologii a kritéria výběru? 

 Databáze (Tabulka 1) by mohla být přehlednější. Symbolem * jsou značeny jednak hvězdy 

v záhlaví tabulky, i „střední množství datových bodů“. Seřazení hvězd dle abecedy je také 

poněkud netypické. 

 Kritéria přidělování hodnocení (typ změny periody, množství datových bodů) jsou čistě 

subjektivní. Nešlo by je nějak matematičtěji precizovat? 

 Výběrové efekty zajisté hrají zásadní roli v těchto rozděleních. Nicméně je možné, že 

časem většina ze systémů s monotónní změnou periody (rostoucí/klesající) bude díky 

novým měřením překlasifikována do skupiny proměnlivých period?  

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 
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