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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Cílem bakalářské práce bylo studium souvislostí změn orbitální periody a spektrálního typu u 

zákrytových dvojhvězd.  V první kapitole (Teoretická část) autorka uvádí základní vlastnosti 

dvojhvězd, jejich spektrální klasifikaci a sestavení O-C diagramu. V druhé kapitole pak provádí 

výběr na základě subjektivního hodnocení O-C diagramů publikovaných Sekcí pozorovatelů 

proměnných hvězd a exoplanet ČAS. K vybraným objektům pak vyhledávala další údaje 

prostřednictvím databáze NASA ADS. Těžiště práce spočívá ve třetí kapitole (Výsledky), kde 

autorka postupně uvádí různé závislosti fyzikálních vlastností složek, zejména opak nejvíce 

diskutovanou závislost hmotnostního poměru na spektrálním typu (efektivní teplotě) sekundární 

složky. Téměř 20 diagramů pak přináší vcelku zajímavé přehledy. Škoda, že se aspoň některé 

z nich autorka nepokusila statisticky lépe vyhodnotit (např. obr. 27 nebo 35). 

 

Za hlavní přínos práce považuji především to, že se kol. Vyhnálková seznámila s problematikou 

interpretace O-C diagramů u zákrytových dvojhvězd a provedla vlastní rozbor velkého souboru. 

Ve své analýze pak nepotvrdila platnost předchozích zjištění Halla (1989). Nalezla však jiný trend, 

tj. že rostoucí periody se nachází častěji u hvězd s vyšší efektivní teplotou. Ten by bylo možné 

lépe kvantifikovat. 

 

Grafická úprava textu je na vynikající úrovni včetně řazení velkého počtu obrázků, grafů a tabulek.  

Autorka rovněž používá běžných odborných výrazů a vhodných astronomických termínů.  

Charakteristiky všech zkoumaných dvojhvězd jsou uvedeny v rozsáhlé Tab. 1 (celkem 6 stran  

+ 2 str. referencí) řazené abecedně, což nebývá u proměnných hvězd zvykem. 

 

Z práce jasně vyplývá, že se autorka velmi dobře seznámila s problematikou fyziky zákrytových 

dvojhvězd, významem O-C diagramu i různými fyzikálními vlastnosti složek. Konstatuji proto, že 

zadané cíle bakalářské práce byly splněny. Hlavní výsledky této práce by bylo vhodné publikovat  

v některém odborném astronomickém periodiku nebo prezentovat na tematicky vhodné 

konferenci.  

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Co může být příčinou cyklických změn periody na O-C diagramu? 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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