
Posudek vedoucího dizertační práce Mgr. Jindřicha ŽiZXy

Mgr. Jindřicn ŽlZUa absolvoval magisterké studium astronomie na Přírodovědecké íakultě
Masarykovy univerzily v Brně. Poté se na mě obrátil s žádostí vést jeho doktorské studium, od
počátku koncipované jako dálkové (kombinované). Jeho práce na plný úvazek mimo íakultu
(navíc mimo Prahu) ve mně nejdříve budila obavu, jak zvládne všechny požadavky kladené na
doktorského studenta. Brzy jsem se však přesvědčil o jeho velkém zájmu o astronomii,
schopnosti ujrnout se řady úkolŮ samostatně a vypracovat je s minimální dopomocí. pravda,
studia mu trvala o něco déle než studentŮm v dennírn programu, myslím ale, že to je plně
adekvátní podmínkám, ve kterých je absolvoval.

Těžištěm jeho výsledkŮ jsou dvě práce, publikované v mezinárodních časopisech lcarus a
Astronomy & Astrophystbs, u nichž je korespondečním (hlavním) autorem. V první, která vznikla
velmi rychle v prvním roce studia, se věnoval eíektu tlaku přímého slunečního záíení na asteroid
99942 Apophis a to především na geometrii jeho extrémně blízkého průletu kolem Země v
dubnu 2029, Motivací bylo povšimnutí si chyby v analytickém výpočtu toho efektu v
Rubincamově práci z roku 2009. Ta byla námi opravena, nicméně ambicí bylo též pojmout vliv
tlaku slunečního záření i přesněji. To samozřelrně vyžadovalo numerický přístup. Jindra se
rychle zoerientoval v rozsáhlém programovém balíku orbFit, do kterého doprogramoval eíekty
tlaku záření na zcela obecné těleso iregulárního tvaru, Prostudoval též rozsáhlou literaturu
pojednávající o fyzice odrazu slunečního záření od povrchu malých těles sluneční soustavy a
vŠe aplikoval do zmíněného programu. Provedl pak řadu simulací, v nichž ukéaal, že efekt tlaku
záření je alespoň o jeden řád menší, než Jarkovského eíekt. To mělo také zavýsledek, že další
studie dráhy Apophisu už od modelování tlaku přímého slunečního záření upustily a plně se
soutředily na projevy Jarkovského jevu. To zase motivovalo fotometrická a spektroskopická
pozorování tohoto potenciálně nebezpečného tělesa v optickém i infračerveném oboru s
výsledkem významného omezení parametrů nutných pro výpočet Jarkovského jevu, Je
pravděpodobné, že po blízkém přiblížení v roce 2021-, a především to v roce 2029, jlž budeme
znát parametry Jarkovského jevu natolik přesně, že opět přijde na řadu eíekt přímého tlaku
záÍení pro odhad budoucí trajeKorie tohoto tělesa v 2]_. století. Takto tedy ani elementy Jindrovy
práce nakonec nevyjdou vniveč, musí ale určitou dobu počkat v určité hibernaci.

Druhou prací je podrobná studie orbitální historie páru asteroidů 87887 a 415992. Naším
prvotním cílem bylo vyhledat velmi mladé páry, Po eliminaci řady kandidátŮ, si Jindra povšiml
tohoto slibného případu, První zpětné integrace jejich drah naznačovaly možnost věku kolem
7.4 tisíce let. Vzhledem k minimální znalosti parametrů Jarkovského jevu v případě obou
asteroidŮ, a ne úplně přesné znalostijejich drah, se však ukazovaly další možnosti konvergence
obou komponent 50 tisíc let (i více) v minulosti. Možnost takovéto opakované konvergence byl
ostatně už znám znaší první publikace o párech s Davidern Nesvorným. Jindra však přišel s
elegantními argumenty, které tyto starší řešení konvergence drah v tomto případě zpochybňují a
dávají váhu mladému řešení, Tato práce navazovala na jiný pěkný Jindrův příspěvek,
publikovaný ve sborníku studentske koníerence v roce 2O7L. Uvažoval nad problémem ztráty
přesnosti řešení věku párŮ asteroidů vlivem konečného, a často dosti malého, počtu
používaných klonŮ. Navrhl za určitou časovou hranicí použít rnodiíikaci MOlDu (minimální
dráhové vzálenosti), jakožto vyjádření úplného rozmytí polohy klonů podél dráhy. Podařilo se mu
tato lépe vyládřit rozsah možných věkŮ párů s anomálně blízkou hodnotou absolutní velikosti
složek. Ty jsou dnes předmětem soustředěné observační aktivity, nebot' zdánlivě odporují
stadardnímu pohledu na vznik páru rotačním roštěpením mateřského asteroidu. Pokud se
parametry těchto párŮ potvrdí, bude to vyžadovat najít další mechanismy jejich vzniku.

Vedle výše zrníněných publikací, kde je Jindra první autorem, přispěl svými výpočty také do



dalších tří publikací jako spoluautor. Jde například o podrobnou analýzu konvergence
mimořádného páru 6070 a 54827, případně rozsáhlejší práce vedené Petrem Pravcem
z Ondřejova. Ostatně pro jeho dlouhodobý grantový program pozorování dánslcým 1_.54m
dalekohledem v Chile Jindra po léta přispíval podklady k ověření reality pozorovaných
asteroidálních párů. To byla velmi užitečná práce.

V prŮběhu posledních několika let se Jindra též pustil do ambiciózního, ale dosud
nedokončeného, plánu převést výpočetní balík programů swift (dosud dostupný v jazyce fortran)
do strojové verze umožňující rrýpočty pomocí graíických karet. Tento trend se v něktených jiných
případech ukázal jako velmi Whodný a přinesl i řádové urychlení výpočtů, první testy ukazovaly
v případě swiftu urychlení íaktorem 3-4, ale práce ještě není zcela dokončena. Velmi však
oceňuji, Že celý projekt siJindra sám vymyslel a pustil se do něho zcela bez mé dopomoci,

Z předchozího vyplývá, že po úspěšné obhajobě, doporučuji tvtgr. Žižkovi udělit titul doktor.
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