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Abstrakt
Tato práce se zabývá určováním vhodných kandidátů na hvězdy, kolem
nichž obíhají exoplanety, na základě grafů intenzity světla daných hvězd. V první
části práce se nalézají informace o exoplanetách, historii jejich objevování,
metodách užívaných při jejich hledání a dnes již ukončené misi K2 vesmírného
dalekohledu Kepler. Druhá část se zaměřuje na práci na projektu Exoplanet
Explorers, v jehož rámci docházelo k samotné identifikaci, a mluví o konkrétních
příkladech grafů, kde kolísání intenzity světla způsobují exoplanety i jiné vlivy,
popisuje způsob identifikace, problémy vzniklé při práci a projekt samotný.
Klíčová slova: exoplanety, K2, NASA, Exoplanet Explorers, tranzitující
exoplanety

Abstract
This paper is concerned with finding good candidates for stars with
eclipsing exoplanets using graphs of the intensity of light of said stars. In the first
part information is found about exoplanets, the history of researching them,
methods used in finding exoplanets and now-finished mission K2 of the Kepler
Space Telescope. The second part focuses on the participation in the Exoplanet
Explorers project, in which the good candidates were identified, and talks about
specific examples of graphs, where the changing intensity of light is due to both
exoplanets and other occurrences, explains the identification process, the
problems encountered during the work and the project overall.
Key words: exoplanets, K2, NASA, Exoplanet Explorers, transiting
exoplanets
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Úvod
Již dlouhou dobu mne zajímala fyzika a vesmír, tudíž bylo jasné, čemu se
ve své práci chci věnovat. Dřívější kladná zkušenost s portálem Zooniverse
znamenala, že jsem se po domluvě se svou vedoucí práce, Šárkou Kvasničkovou,
porozhlédla po tomto webu a vybrala si projekt Exoplanet Explorers. Jak již název
napovídá, věnuje se hledání exoplanet – tématu aktuálnímu, neboť Nobelova cena
za fyziku byla v roce 2019 udělena právě za výzkum v této oblasti astrofyziky.
V teoretické části práce se opřu zejména o knihu Planet Factory od Elizabeth
Tasker a webové stránky NASA věnující se hledání exoplanet. Na základě těchto
a dalších zdrojů představím exoplanety, pokusím se vysvětlit, jakými způsoby
planety mimo Sluneční soustavu hledáme, a stručně popíši mise teleskopu Kepler,
jehož dat projekt Exoplanet Explorers využívá. V praktické části bude mým
úkolem třídit grafy, které zaznamenávají intenzitu světla hvězd, a hledat ty, na
kterých by mohl být vidět přechod planety před hvězdou. Grafy mi budou
předkládány v rámci systému portálu Zooniverse, kde budu mít možnost je přímo
při práci uchovávat, než budou nahrazeny grafem dalším. Uložím příklady jak
těch, jež vyobrazují možné kandidáty na hvězdy s exoplanetami, tak těch, u nichž
je kolísání intenzity světla hvězd způsobeno jinými vlivy. Vzhledem ke svým
dosavadním zkušenostem s portálem Zooniverse neočekávám velké problémy a
předpokládám, že seznámení se s pracovním prostředím proběhne rychle. Myslím
si, že mi práce na projektu umožní alespoň trochu nahlédnout na jinou část práce
odborníků, než s jakou jsem se doposud setkala.
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1. Exoplanety
Za exoplanety považujeme jakékoliv planety vyskytující se mimo Sluneční
soustavu. (Exoplanet Exploration, 2020, cit. 8. 12. 2019)

1.1. Dělení
Existuje poměrně velké množství způsobů, jakými lze exoplanety
rozřazovat. Vychází se u toho z vlastností dané exoplanety, například složení
atmosféry nebo její hmotnosti. Obecně se nicméně exoplanety přirovnávají
k planetám Sluneční soustavy a porovnávají se s nimi. Mluví se pak třeba o
exoplanetách zemského nebo neptunovského typu. Ty se pak ještě dále klasifikují,
takže se můžeme setkat s horkými či excentrickými Jupitery nebo známějšími
superzeměmi. (Mamajek, 2019, cit. 17. 2. 2020) Bezesporu nejvýznamnějšími
jsou však exoplanety velikosti Země, které se pohybují v obyvatelné (tzv.
Goldilockově) zóně. (Tasker, 2019, s. 227)

1.2. Obyvatelné planety
Goldilockova obyvatelná zóna (viz Obrázek 1) je oblast, jejíž vzdálenost
od hvězdy umožňuje existenci vody v kapalném skupenství na povrchu Země.
Nelze však očekávat, že se voda může vyskytovat na povrchu všech planet
v obyvatelné zóně, neboť mimo správné teploty je podstatná například i velikost
planety. (Tasker, 2019, s. 228-229)

Obrázek 1 - obyvatelná zóna (Exoplanet Exploration, uloženo 6. 3. 2020)
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Vzhledem k dlouhé době, za jakou se na Zemi vyvinul inteligentní život –
tedy několik miliard let – se při hledání planet vhodných pro život nezaměřujeme
na hvězdné obry, z nichž někteří vyhasnou už za pár milionů let. Díváme se tak
převážně po terestriálních1 planetách poblíž hvězd podobných Slunci. (Exoplanet
Exploration, 2019, 23. 2. 2020)

Terestriální planety jsou složeny z nerostů (například kamenů). Příkladem takové plenty
by byl Mars nebo Země. (Exoplanet Exploration, 2019, cit. 18. 3. 2020)
1
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2. Objevování exoplanet
K objevu prvních exoplanet došlo v 90. letech 20. století a i přesto, že od
té doby uplynulo jen přibližně třicet let, je známo již několik tisíc exoplanet.
(Exoplanet Exploration, 2019, 21. 2. 2020)

2.1. Tranzitující planety
Při přechodu planety mezi hvězdou, kolem které obíhá, a svým
pozorovatelem, dojde na krátký čas ke snížení intenzity světla dané hvězdy.
Vzhledem k veliké vzdálenosti, v jaké se od nás nacházejí jiné hvězdy než Slunce,
je velice náročné tento jev zaznamenat. Planety velikosti Jupitera sníží intenzitu
světla hvězdy, před kterou procházejí, asi jen o 1 až 2 %, u těch podobných Zemi
se pak dostáváme ještě na změny 100krát nižší. (Tasker, 2019, s. 18-20)
Pozorování tranzitujících planet (tedy takových planet, které z našeho
pohledu procházejí před hvězdou) nám o nich poskytuje mnoho informací,
například o jak velkou planetu se jedná. Čím větší změna v jasu hvězdy, tím větší
musí být i těleso před ní se pohybující. Dalším příkladem by byla analýza vlnové
délky světla hvězdy, které atmosférou exoplanety prošlo. Díky tomu můžeme
odhadnout, z jakých plynů se atmosféra skládá. (Exoplanet Exploration, 2019, 13.
12. 2019)

2.2. Další metody
Kromě pozorování kolísání intenzity světla hvězd existují i další způsoby,
jak najít exoplanety. Ty první byly objeveny za použití Dopplerova efektu.
Planety nutí hvězdy, kolem kterých obíhají, kmitat, což mění barvu světla dané
hvězdy, neboť se mění jeho vlnová délka.
V současné době jsme již dokonce schopni přímo pořídit i fotografie
exoplanet. Největší problém, který je při tom třeba překonat, je jas hvězdy; ta je
řádově milionkrát jasnější než obíhající planeta. K tomu, abychom mohli
exoplanetu zachytit, potřebujeme stínidla. Nejčastěji se používá buďto
koronografie, při které se clona nachází přímo v teleskopu, nebo pak clony, které
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odstíní světlo hvězdy ještě před tím, než vstoupí do dalekohledu. (Exoplanet
Exploration, 2019, 23. 2. 2020)

2.3. Historie objevování
První dvě exoplanety byly nalezeny již v roce 1992, avšak obě obíhaly
kolem pulsaru2. Ačkoliv se jednalo o pevné planety, z hvězdy unikající
radioaktivní záření by neumožňovalo rozvoj (či zachování) života. (Exoplanet
Exploration, 2019, cit. 8. 12. 2019) První planeta obíhající kolem hvězdy
slunečního typu, 51 Pegasi b, byla objevena až o tři roky později, v roce 1995.
Jednalo se o horkého plynného obra o přibližné velikosti poloviny Jupitera,
nacházejícího se v těsné blízkosti samotné hvězdy. Vzhledem k použité metodě
bylo výrazně jednodušší nalézt planety s krátkou dobou oběhu – tomuto plynnému
obru cesta kolem hvězdy trvala asi jen čtyři dny. (Tasker, 2019, s. 16-17) Během
dalších let bylo nalezeno několik obdobných soustav, mezi něž patřila i hvězda υ
Andromedae. (Lissauer, 1999, cit. 8. 12. 2019) Na konci devadesátých let došlo
k objevu dalších dvou planet obíhajících υ Andromedae; jednalo se o první systém
s několika planetami obíhajícími živou hvězdu. V témže roce byla pozorována
první tranzitující planeta. (Tasker, 2019, s. 206) To vedlo k velkému urychlení
výzkumu a již o dva roky později, v dubnu 2001, byla nalezena planeta
v obyvatelné zóně. V roce 2008 pak Hubbleův vesmírný dalekohled pořídil první
fotografii exoplanety. Na jaře následujícího roku NASA do vesmíru vyslala
Keplerův vesmírný dalekohled za účelem hledání planet podobných Zemi. Jeho
prvotní mise musela být kvůli technickými závadám po čtyřech letech ukončena,
avšak od roku 2014 běžela upravená mise K2, která brala tyto problémy v potaz.
(Exoplanet Exploration, 2019, cit. 13. 12. 2019)

2.4. Mise K2
Druhou misi teleskopu Kepler bylo třeba oproti té první přizpůsobit tak,
aby teleskop, který v roce 2013 přišel o dvě ze svých kol, mohl i nadále provádět
přesná měření. (Exoplanet Exploration, 2019. cit. 1. 2. 2020) Původně měla být
mise ukončena během dvou až tří let podle toho, jak rychle dojde palivo, avšak
Pulsar je mrtvá neutronová hvězda, ze které uniká radioaktivní záření. (Lissauer, 1999)
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v roce 2016 NASA oficiálně potvrdila její prodloužení. (Kepler & K2, 2020, cit.
1. 2. 2020) Po devíti letech práce, 30. října 2018, byl provoz Keplerova
vesmírného dalekohledu ukončen. Během těchto let teleskop identifikoval přes
2500 planet a data z něj se stále zpracovávají. (Exoplanet Exploration, 2019. cit.
1. 2. 2020)
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3. Identifikace exoplanet
Následující kapitoly se zaměřují na práci na projektu Exoplanet Explorers.
Zpracovávaná data byla původně rozdělena na dvě části, Exoplanet Explorers 1 a
2, avšak v současné době je již aktivní pouze první z nich. Celkově je součástí
projektu přes 200000 záznamů, přibližně čtvrtina z nich již byla vyhodnocena. Na
projektu se doposud podílelo téměř 25 tisíc dobrovolníků. (Exoplanet Explorers,
cit. 7. 3. 2020)

3.1. Exoplanet Explorers
Exoplanet Explorers je jedním z projektů nacházejících se na portálu
Zooniverse, který sdružuje výzkumné projekty, na nichž se může podílet
veřejnost. Exoplanet Explorers využívá data NASA z Keplerova teleskopu. Ta
jsou pak předložena dobrovolníkům, kteří je na základě poskytnutých informací
třídí. Cílem projektu je najít takové hvězdné kandidáty, kolem nichž by mohly
obíhat exoplanety. S takto roztříděnými daty pak pracují odborníci a ověřují, zda
se v blízkosti hvězd skutečně nacházejí planety a zda by mohly být obyvatelné.
(Exoplanet Explorers, cit. 7. 3. 2020)
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3.2. Princip identifikace
Dobrovolníci jsou nejprve seznámeni s prostředím, v němž budou
pracovat, pomocí stručného návodu. Je jim předložen ukázkový graf (viz Obrázek
2) vyobrazující vývoj intenzity světla vyzařovaného hvězdou v čase. Úkolem
účastníků je rozhodnout, zda se v blízkosti hvězdy, k níž graf patří, může nacházet
exoplaneta, anebo ne.

Obrázek 2 – ukázka (Exoplanet Explorers, uloženo 15. 3. 2020)

Grafy se dělí na tři části, z nichž se primárně využívají ty napravo. Celá
světelná křivka (Entire Light Curve) ukazuje, jak se intenzita světla mění po delší
časový úsek, detail tranzitu (transit-zoom) se pak zaměřuje na tu dobu, ve které by
před hvězdou mohla procházet planeta. Obě části grafů účastník projektu porovná
s výše zmíněnou ukázkou, na níž je typická křivka intenzity světla hvězdy
s exoplanetou. Pokud se křivky podobají, označí dobrovolník graf jako možného
kandidáta. V případě nejistoty lze využít i levou oblast obrázku, na níž se nachází
hned několik možných tranzitů najednou.
Kromě skutečných dat pořízených teleskopem Kepler se zde lze setkat také
s takzvanými simulovanými hvězdami. Jedná se o uměle vytvořené grafy, jejichž
cílem je zjistit, s jakou přesností dobrovolníci pracují.
Pokud narazí člověk na potíže, může se obrátit na tzv. Field Guide, kde
najde další příklady dobrých kandidátů i ukázky takových grafů, kde změny
v intenzitě světla zapříčiňují jiné faktory. Dobrovolníci se také mohou zapojit do
diskuse u každého grafu. Komunikují tam nejen mezi sebou, ale také s vědci, kteří
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poskytují dodatečné informace. Pro zjednodušení se používají hashtagy.
(Exoplanet Explorers, cit. 11. 3. 2020)

3.3. Grafy hvězdných kandidátů
Typický průběh grafu hvězdy s exoplanetou má v čase 0, tedy v okamžiku,
kdy by planeta měla být v půlce své cesty před hvězdou, výrazný propad, po
zbytek času se intenzita světla v podstatě nemění, jak je vidět na Obrázku 3,
vyobrazujícím simulovanou hvězdu. V přiblížení tranzitu by se body grafu měly
nacházet alespoň přibližně na modré čáře, která ukazuje ideální vývoj intenzity
světla hvězdy při přechodu exoplanety.

Obrázek 3 – simulovaný tranzit (Exoplanet Explorers, uloženo 7. 3. 2020)

Samozřejmě, grafy skutečných hvězd většinou vypadají trochu jinak,
avšak při jejich identifikaci se dobrovolníci řídí stejnými pravidly (ač je třeba je
aplikovat trochu volněji). Na Obrázku 4 je tranzit potvrzené planety K2-30 b.
Intenzita světla kolísá po celou dobu, avšak přesto je propad v čase 0 patrný. Při
přiblížení vidíme, že graf není zcela symetrický, nicméně průběh grafu se
v zásadě shoduje s modrou čarou. U jednotlivých tranzitů si můžeme ověřit, že se
takto děje opakovaně, a nejedná se tedy pouze o výjimečnou situaci či chybu
měření.
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Obrázek 4 – tranzit planety K2-30 b (Exoplanet Explorers, uloženo 15. 3. 2020)

V případě Obrázku 5 vidíme kandidáta, u něhož je průběh poměrně
nejasný. Přiblížení napovídá, že by se opravdu mohlo jednat o tranzit, bez něj by
však propad mohl být snadno přehlédnut.

Obrázek 5 – vhodný kandidát (Exoplanet Explorers, uloženo 16. 3. 2020)

Některé z grafů však – přestože se jedná o skutečná data – vypadají
naprosto ukázkově. Při setkání se s Obrázkem 6 jsem si byla jistá, že se jedná o
simulaci. Ve skutečnosti je na grafu vidět tranzit planety K2-142 b.
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Obrázek 6 – tranzit planety K2-142 b (Exoplanet Explorers, uloženo 7. 3. 2020)

Naproti tomu simulované planety nevypadají zdaleka všechny tak jasně.
Jejich cílem je zjistit, co jsou dobrovolníci schopni postřehnout pouhým okem,
takže jsou mnohé z nich atypické, jak je vidět na Obrázku 7.

Obrázek 7 – simulovaná planeta (Exoplanet Explorers, uloženo 7. 3. 2020)

3.4. Další případy
Intenzita světla vyzářeného hvězdou však kolísá i z jiných důvodů, než je
tranzit planety mezi námi a hvězdou. Nejčastějším případem, se kterým se při
práci na projektu dobrovolníci mohou setkat, jsou kolem sebe rotující dvojhvězdy.
Existuje několik způsobů, jak může světelná křivka takového binárního systému
vypadat. Na Obrázku 8 jsou vidět dva výrazné propady, z nichž první se nachází
v čase 0 a druhý pak v 0,5.
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Obrázek 8 – dvojhvězda (Exoplanet Explorers, uloženo 23. 2. 2020)

Někdy se propady u dvojhvězdy nalézají oba ve stejný čas, jsou však vždy
různé hloubky, jak je vidět na Obrázku 9. Tento typ grafu je, alespoň dle mých
zkušeností, ten nejméně častý – musela jsem provést několik set identifikací,
abych na jeden narazila.

Obrázek 9 - dvojhvězda (Exoplanet Explorers, 16. 3. 2020)

Na Obrázku 10 si můžeme všimnout další možnosti, tedy grafu bez
viditelného druhého propadu, avšak u kterého není zbytek průběhu rovný.
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Obrázek 10 – dvojhvězda (Exoplanet Explorers, uloženo 16. 3. 2020)

Jinou světelnou křivku mají i takzvané proměnné hvězdy. Jasnost se mění
v pravidelných intervalech a vytváří tak na grafu sinusoidu (viz Obrázek 11).

Obrázek 11 – proměnná hvězda (Exoplanet Explorers, uloženo 16. 3. 2020)

3.5. Problémy při práci
V některých případech se grafy hvězd bez planet mohou podobat těm,
které zaznamenávají tranzit. Lidské oko je sice oproti počítači stále schopnější
tyto jemné nuance rozlišit, přesto však nastávají situace, ve kterých je těžké se
rozhodnout. Nejčastěji k záměně tranzitu planety může dojít s dvojhvězdou.
Druhý propad nemusí totiž být příliš zřejmý a bez doplňujících informací nemusí
jít rozlišit, zda se nejedná jen o nepřesnost v měření či chybu při zpracování dat na
grafy. Taková situace je vidět na Obrázku 12.
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Obrázek 12 – tranzit/dvojhvězda (Exoplanet Explorers, uloženo 16. 3. 2020)

Jindy druhý propad na grafu chybí úplně, jak již bylo zmíněno v předchozí
kapitole. Na Obrázku 13 se nachází případ, kdy přiblížení vypadá jako ukázkový
průběh grafu hvězdy s exoplanetou, avšak nerovný zbytek průběhu – byť bez
zřejmého druhého propadu – nám napovídá, že se spíše jedná o binární systém
(byť to nelze říci s jistotou).

Obrázek 13 – tranzit/dvojhvězda (Exoplanet Explorers, uloženo 17. 3. 2020)

Na Obrázku 14 vidíme situaci, ve které je možno rozlišit více než jeden
propad, ačkoliv se v tomto případě pravděpodobně jedná o tranzit superzemě3. To
ukazuje, že v některých případech není možné, aby dobrovolník s jistotou rozhodl,
zda vidí graf tranzitu.

Superzemě jsou planety, jejichž hmotnost je vyšší než hmotnost země a nižší než
hmotnost Neptuna. (Exoplanet Exploration, cit. 25. 3. 2020)
3
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Obrázek 14 – superzemě (Exoplanet Explorers, uloženo 17. 3. 2020)

Samozřejmě se také může stát, že planeta obíhá kolem dvojhvězdy.
V takovou chvíli nelze určit, že se jedná o tranzit, aniž by byl dobrovolník
seznámen s dalšími fakty. Při podezření, že by u binárního systému skutečně
mohla být planeta, občas křivku vědci upraví, takže „odečtou“ změnu způsobenou
druhou hvězdou a mezi data zařadí tento nově vzniklý graf.
Na některých grafech chybí část dat. V případě, že lze zbytek průběhu
odhadnout, dá se rozhodnout, zda se jedná o možného kandidáta. Kupříkladu na
Obrázku 15 vidíme graf tranzitu potvrzené exoplanety.

Obrázek 15 - chybějící údaje / tranzit (Exoplanet Explorers, uloženo 17. 2. 2020)

Avšak počítač v některých případech schválně odstraní již zpracovaný
propad pro případ, že kolem hvězdy obíhá více planet. Poté se upravená data vrátí
zpět do projektu. Ovšem stává se, že je takto z obrázku vymazán i druhý propad u
dvojhvězd (viz Obrázek 16), což stěžuje práci, neboť právě on je nejčastějším
znakem toho, že se nejedná o graf tranzitu.
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Obrázek 16 – chybějící údaje / tranzit (Exoplanet Explorers, uloženo 17. 3. 2020)

Během práce jsem bohužel narazila na informaci, že projekt nemusí být
aktivní. Na stránce Exoplanet Explorers se nachází zpráva informující
dobrovolníky o tom, že všechna data v projektu byla již zpracována. To však
neodpovídá statistikám. Navíc asi rok před tím, než jsem se do projektu zapojila,
jeden ze členů týmu napsal, že tato zpráva se týká jenom dat z Exoplanet
Explorers 2, a že je tedy stále potřeba pracovat na první části. Projekt je také
zařazen mezi aktivními projekty. Do diskuse na toto téma jsem se zapojila i já,
avšak jediná odpověď, jíž se mi dostalo, mluvila pouze o důvodu, proč byla druhá
část dat zpracována výrazně dříve než ta první. Když jsem se zeptala, zda to
znamená, že se na projektu dále pracovat nemá, nikdo už nezareagoval, a tak jsem
spolu s dalšími dobrovolníky pokračovala v práci.

3.6. Závěry z práce na projektu
Alespoň základně pochopit, jak funguje metoda pozorování tranzitujících
planet, není složité. Stejně tak lze snadno porozumět principu identifikace
vhodných kandidátů na základě předložených grafů v rámci projektu Exoplanet
Explorers. Nicméně to neznamená, že samotné třídění dat je snadné. Zatímco u
některých grafů je rozlišení jednoduché, u jiných mohou dobrovolníci strávit
poměrně dost času – alespoň pokud chtějí odvést co nejlepší práci. Při práci se
složitějšími případy pomáhají již zmiňované diskuse, do kterých přispívají i
odborníci. Odpovídají tak na dotazy, někdy poskytnou cenné rady, ale ani oni
nejsou vždy schopni dodat vše potřebné k úspěšné identifikaci.
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Field Guide projektu bohužel není zcela dostačující. Jen málo vysvětluje,
co stojí za změnami intenzity světla hvězd, nemluví o rozdílech tam, kde jsou
jemnější. Dobrovolníci jsou tak nuceni mnoho věcí odvozovat, složitě dohledávat
v diskusích, případně doufat, že na odpovědi narazí náhodou při práci.
Samozřejmě, využívání diskusí není povinné, avšak nedostatek přesných
informací některé z dobrovolníku odrazuje od práce na Exoplanet Explorers.
Navíc vede k tomu, že výsledky nejsou tak přesné, jak by mohly být.
Nedostatečná komunikace týmu Exoplanet Explorers bohužel znamená
jednu ze dvou věcí: lidé jsou buďto součástí již ukončeného výzkumu (a plýtvají
tak časem, který by mohli věnovat jiné, tentokrát užitečné činnosti), nebo jsou
dobrovolníci naopak odrazeni od účasti na projektu, který ještě potřebuje mnoho
práce. Ať tak či onak, poskytnou srozumitelnou odpověď (a dát vedení
Zooniverse i veřejnosti vědět, jak s Exoplanet Explorers dále nakládat) by bylo
v tento okamžik víc než vhodné.
I přes veškeré problémy se však v rámci projektu podařilo objevit nejednu
exoplanetu, a lze jej tak považovat za úspěšný. Za tímto úspěchem stojí tisíce
dobrovolníků, kteří práci věnovali mnoho času a společně provedli přes devět
milionů identifikací. Já sama jsem v čase psaní tohoto textu prošla 1115 grafů. Asi
u šestiny z nich – tedy u většiny těch, které jsem považovala za vhodně kandidáty
(a nebyly to simulované tranzity) – jsem otevírala diskusi. A přibližně u třetiny
z nich jsem měla velký problém určit, zda se jedná a vhodného kandidáta – a dle
toho, jak reagovali ostatní dobrovolníci, jsem nebyla jediná.
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4. Současnost a budoucnost výzkumu
Dvěma vědcům, Michelu Mayorovi and Didierymu Quelozovi, kteří
objevili planetu 51 Pegasi b, byla v loňském roce (tj. 2019) udělena Nobelova
cena za fyziku. Sdíleli ji napůl ještě s Jamesem Peeblesem, ten se však na objevu
první exoplanety obíhající hvězdu podobnou Slunci nepodílel. (The Nobel Prize
in Physics 2019, 2019, cit. 17. 3. 2020)
Zatímco všechny mise teleskopu Kepler byly ukončeny, pracuje NASA s
TESS (The Transiting Exoplanet Survey Satellite, neboli satelit zkoumající
tranzitující exoplanety), tedy se satelitem, jenž po částech skenuje celou oblohu.
Očekává se, že se díky TESS najdou desítky planet velikosti země, stovky
superzemí a navíc desetitisíce dalších planet. Doposud strávil tento satelit ve
vesmíru bezmála dva roky a objevil již 42 potvrzených planet a odhalil stovky
dalších kandidátů. (Transiting Exoplanet Survey Satellite, 2020, cit. 17. 3. 2020)
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Závěr
Přestože práce přinesla nečekané potíže, a to zejména nedostatek informací
poskytovaný účastníkům projektu Exoplanet Explorers, týkajících se jak teorie,
tak i samotné práce na projektu, podařilo se mi dosáhnout vytyčených cílů
v teoretické i praktické části seminární práce. V rámci svých možností jsem
porozuměla tématu a aktivně jsem se zapojila do projektu Exoplanet Explorers.
Velké díky za to patří vedoucí mé práce, paní učitelce Šárce Kvasničkové, která
mi umožnila se projektu zúčastnit a poskytovala mi cennou podporu. Dále bych
ráda své díky vyjádřila i ostatním dobrovolníkům, kteří se spolu se mnou snažili
zjistit, zda je projekt aktivní, a také těm členům týmu, kteří se pokusili situaci
objasnit (byť bohužel ne zcela úspěšně).
Během účasti na projektu jsem roztřídila přes 1000 grafů, z nichž jsem
několik desítek uchovala pro použití při psaní seminární práce. Do detailu jsem se
bohužel nemohla věnovat všem, neboť by mi to nedovolil jednak rozsah mé práce,
jednak fakt, že každý jeden graf je specifický. Na ty nejdůležitější a
nejzajímavější jsem se zaměřila v kapitolách Grafy hvězdných kandidátů, Další
případy a Problémy při práci.
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