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Jarkovského a YORP efekt, kterými se disertační práce zabývá, jsou v současnosti velmi živým 

tématem ve výzkumu malých těles sluneční soustavy. Tyto jevy ovlivňují vlastnosti rodin asteroidů, 

jsou důležité pro přenos asteroidů a meteoroidů z hlavního pásu do okolí Země a podobně. 

V posledních letech se ukazuje, že jejich působení má podstatný vliv i na vznik binárních asteroidů a 

asteroidálních párů. S těmito jevy je také nutno počítat při předpovídání srážek asteroidů se Zemí a při 

odhadech stáří binárních asteroidů, párů a rodin asteroidů. 

 

Práce je poměrně rozsáhlá. Obsahuje přehledové části i podrobný popis vlastního výzkumu formou 

rozšíření článků publikovaných v odborných časopisech. V úvodu (kapitola 1) se autor nejprve věnuje 

matematickému popisu obou jevů, jejich přímé detekci a projevům ve sluneční soustavě. Autorův 

výzkum vlivu tlaku slunečního záření na asteroid (99942) Apophis, zejména s ohledem na jeho blízké 

přiblížení v roce 2029, je podrobně popsán v kapitole 2, která je rozšířením článku Žižka and 

Vokrouhlický (2011b). Kapitola 3 se zabývá vznikem, detekcí a určováním stáří párů a mladých rodin 

asteroidů. Ve čtvrté kapitole se autor zaměřuje na asteroidální pár (87887) 2000 SS286 a (415992) 

2002 AT49 a podrobně rozebírá metodu, kterou vyvinul pro určení jeho stáří a kterou uveřejnil 

v článku Žižka et al. (2016). Práce dále obsahuje seznam literatury, preprinty vybraných článků a oddíl 

pojednávající o dějinách poznávání sluneční soustavy. 

 

O vědeckém přínosu autorovy práce nemám pochybnosti; za vše hovoří například i publikace 

v recenzovaných odborných časopisech (a odpovídající citační ohlas), kdy ve dvou případech je Mgr. 

Žižka prvním autorem a v dalších třech je členem autorského kolektivu.  

 

Práce má poměrně velký rozsah, je sepsána velice pečlivě a má vysokou úroveň jak po věcné, tak po 

grafické stránce. Jednotlivé části na sebe logicky navazují a text se čte opravdu pěkně. Nenašel jsem 

v něm v podstatě žádné typografické chyby. Níže uvádím seznam připomínek. Jejich počet je však 

s ohledem na rozsah práce malý a jedná se většinou o maličkosti, nad kterými lze diskutovat. 

V žádném případě však nezpochybňují vysokou kvalitu disertační práce. Nepožaduji, aby se k nim 

autor musel při obhajobě vyjadřovat.  

 

K diskusi v rámci obhajoby bych měl tyto podněty: 

 

1. Při určování stáří párů a mladých rodin asteroidů se vytvoří množství geometrických a 

„Jarkovského“ klonů primárů a sekundárů. Takto se zohlední nejistoty v určení jejich dráhy, 

termofyzikálních parametrů, velikosti a rotace. Pak následuje zpětná integrace a sledování 

vzájemné vzdálenosti klonů. Při tvorbě Jarkovského klonů u těles, kde není obliquita omezena 

z pozorování, se předpokládá rovnoměrné rozdělení kosinu obliquity a tedy náhodné rozdělení 

rotačních os v prostoru (str. 86, 104). Je ale tento předpoklad v pořádku? Mám za to, že 

působením YORP efektu dochází k jisté přednostní orientaci rotačních os menších asteroidů 

v hlavním pásu (např. Hanuš et al. 2013). Lze odhadnout, jak by odpovídajícím způsobem 

pozměněné rozdělení Jarkovského klonů ovlivnilo výsledná stáří, konkrétně například u 

(87887) 2000 SS286 a (415992) 2002 AT49? 

 

2. V případě asteroidálního páru (87887) 2000 SS286 a (415992) 2002 AT49 vycházelo 

dvojznačné stáří. Pravděpodobnější hodnota se určila pomocí výsledků integrace množství 

syntetických párů, u nichž se předpokládal okamžiku T0 = 57400.0 MJD a sledovalo se jejich 

„seskupování“ v pozdějších časech. Mohou výsledky těchto integrací záviset na zvoleném 

okamžiku vzniku těchto syntetických párů (např. 50 000 let před současností)? 



3. obr. 4.5 na str. 105: Při pohledu na pravý spodní obrázek, který znázorňuje rozdělení středních 

anomálií klonů primáru (87887) 2000 SS286, to vypadá, že se některé střední anomálie 

koncentrují okolo hodnoty cca 60°. Proč tomu tak je? 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na disertační práci a podle mého názoru jasně prokazuje, 

že autor má nejlepší předpoklady pro samostatnou tvořivou vědeckou práci.  

 

Doporučuji udělit Mgr. Žižkovi titul Ph.D.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Čapek, v Ondřejově 30. srpna 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Připomínky: 
 

 

 

 

1. str. 13: „Let us note that the perturbation effects of the radiation forces in the visible range are 

very small and even vanish in the case of circular orbits.“ Obávám se, že tento výrok nemá 

obecnou platnost. Pokud jde o vliv přímého tlaku slunečního záření, pak je nutné upřesnit na 

jak velká tělesa a po jaký časový interval má působit. V případě dlouhodobého vlivu na vývoj 

drah asteroidů je zmíněný výrok asi v pořádku. Pro dynamiku fragmentů malých meteoroidů 

(viz např. Koten et al. 2017, Astronomy and Astrophysics, 600, A74), nebo prachových částic, 

je ale tlak slunečního záření podstatný. 

 

2. str. 13, rovnice (1.24): Proměnná m představuje hmotnost tělesa. V textu to však nikde není 

uvedeno. 

 

3. str. 14, pod vztahem (1.24): „This simplified formulation of the heat equation holds, as long as 

we disregard the dependence of ρ, CP and K on temperature.“ Ve vztahu (1.24) je navíc nutné 

předpokládat i nezávislost tepelné vodivosti K na prostorových souřadnicích. 

 

4. Na str. 14 je imaginární jednotka zavedena dvakrát: Poprvé před rovnicí (1.26), podruhé pod 

rovnicí (1.28). 

 

5. str. 15, za rovnicí (1.37): „The first two terms at both sides of the equation are equal, which 

gives“ Domnívám se, že pouze první členy na obou stranách jsou si rovny a tato věta by 

správně měla být: „The first two terms at both sides of the equation are equal, which gives“ 

 

6. str. 17-23: Odvození linearizované teorie denního Jarkovského na stranách 17-23 je 

bezpochyby inspirováno prací Vokrouhlický (1998), Astronomy and Astrophysics, 335,1093–

1100. Podle mého názoru by bylo vhodné na tuto skutečnost explicitně upozornit (byť 

zmíněný článek v textu citován je). Například první věta třetího odstavce na str. 17 „In this 

paragraph, we are going to derive the form of Yarkovsky force and its consequence on semi-

major axis perturbation.“ by mohla končit slovy: „according to Vokrouhlický (1998a).“  

 

7. str. 21, rovnice (1.70): Tento vztah není patrně správně. Výraz na pravé straně rovnice je ve 

skutečnosti roven složce dp/dt, která je kolmá k povrchu. 

 

8. str. 24: Obrázek 1.6 je shodný s obr. 2 v článku Vokrouhlický 1998a (viz výše), včetně 

rozsahu os a umístění popisků κ1, κ2, κ3). V popisu grafu by bylo vhodné na tuto skutečnost 

upozornit. 

 

9. str. 26: Poslední věta před tab. 1.1: „The da/dt drift for the seasonal variant is, therefore, rather 

flat and corresponds approximately to ∼ d.“ Pokud se nemýlím, správně má být ∼ 1/d. 

 

10. str. 27, sedmý řádek zdola: Pro lepší srozumitelnost by možná bylo dobré zmínit, že A2 je 

neznámý parametr. 

 

11. str. 30 odstavec před nadpisem „Physical properties of asteroids“: „It is also not 

unambiguously decided, where the L-chondrites, LL-chondrites and H-chondrites originated. 

It is expected that the LL-chondrites come from the Flora family (or directly the (8) Flora), L-

chondrites from the Gefion family and H-chondrites from the asteroid (6) Hebe.“ Zde bych 

očekával citace příslušných článků a komentář, proč autor pochybuje o původu těchto 

obyčejných chondritů. 



 

12. str. 30 (podobně i na str. 24, 63 a jinde): „In that situation, it is evident that the semi-major 

axis drift da/dt depends on a number of thermophysical properties of the object, such as its 

diameter, mass, obliquity, angular velocity, thermal conductivity, etc.“ Zde bych si dovolil 

malou poznámku k názvosloví. Pojem termofyzikální vlastnosti se většinou vztahuje na takové 

vlastnosti materiálu, které souvisejí s šířením tepla – tepelná kapacita, tepelná vodivost, 

hustota, emisivita atd. Pokud je mi známo, tak není běžné pod tento pojem zahrnovat i velikost 

a hmotnost tělesa, obliquitu, nebo rotační rychlost.  

 

13. str. 40, popisek obrázku 1.17: „The dotted line comes from the numerical solution for K = 0“ 

Ve skutečnosti numerickému řešení pro K = 0 odpovídá silná čárkovaná čára. 

 

14. str. 43: „If the secondary rotates synchronously with regard to its orbit around the primary, the 

thermal radiation from its surface should cause an acceleration or deceleration of its rotation 

(see Cuk and Burns, 2005). Owing to tidal forces, this leads to an increase or decrease of the 

orbital radius.“ Tepelné vyzařování z povrchu sekundáru urychluje (nebo zpomaluje) jeho 

rotaci nezávisle na tom, zda jde o synchronní rotátor, nebo ne. Pokud ale jde o synchronní 

rotátor, pak díky slapovému působení, které se „snaží“ udržet sekundár ve vázané rotaci 

dochází ke změně relativní vzdálenosti obou složek. 

 

15. str. 52: Odkud jsou vztahy (2.12) – (2.14)? Uvítal bych příslušnou citaci. 

 

16. str. 59: „In parts (a) to the figures below, we show the results…“ zde by měla být uvedena 

přímo čísla příslušných obrázků (obr. 2.10-2.12), protože ty se nacházejí až na dalších 

stranách. 

 

17. str. 59, dole: „It is also important to bear in mind that the year 2029 is now only 11 years 

away, as opposed to the original 19 years, meaning that the SRP will simply act for a shorter 

period.“ Toto mi není jasné. Počítal se vliv SRP od 2010 do 2029, proč se tedy zmiňuje 

současnost (rok 2018)? 

 

18. str. 71, tabulka 2.2: Není uvedený zdroj Vokrouhlický et al. (2015b). Jinak v této tabulce je 

sloupec width v metrech, shodně s původním článkem. Opravdu je šířka „klíčových dírek“ 

v řádech desítek centimetrů? Nejedná se spíš o překlep a hodnoty sloupce width jsou 

v kilometrech? 

 

19. Výraz „HCM method“, použitý v popisku obr. 1.13 na str. 35, třikrát na str. 74 a dále na str. 75 

a 79, vlastně znamená „Hierarchical Clustering Method method“. Vhodnější by tedy asi bylo 

vynechávat slovo „method“ a psát pouze „HCM“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


