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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucí:

Bakalářská práce Martina Kihoulou je rozdělena do dvou částí. V první části se autor zabývá řešením
problému viskoelastické deformace kulové slupky spektrální metodou - nejprve formuluje problém,
poté stručně vysvětlí zvolenou metodu řešení a její numerickou implementaci. Vyvinutý program tes-
tuje. Ve druhé kapitole představuje Saturnův největší měsíc Titan a dvě publikované hypotézy, které
vysvětlují Titanovu topografickou anomálii. Jednu z těchto hypotéz (vsakování uhlovodíkových srá-
žek) úspěšně ověřuje použitím vyvinutého spektrálního programu. V další kapitole se autor zabývá
trpasličí planetou Pluto a shrnuje publikovanou hypotézu o reorientaci rotační osy díky přítomnosti
podpovrchového oceánu a pomalé relaxaci anti kráteru na rozhraní oceánu a ledové slupky. I tuto
hypotézu ověřuje za použití spektrálního programu. Díky značné velikosti kráteru jsou ale porušeny
předpoklady pro použití spektrální metody - povrch se příliš odchyluje od sféry. Z tohoto důvodu
student ve druhé části práce formuluje problém viskózní deformace kontinua s volnou hranicí pomocí
metody konečných prvků. Vyvíjí program v kartézské geometrii a testuje ho oproti publikovaným
výsledkům. V poslední kapitole znovu řeší úlohu relaxace anti kráteru - tentokrát programem, který
umožňuje výpočet tvaru deformace volné hranice - a zjišt’uje, že relaxační časy jsou příliš krátké na
to, aby mohla proběhnout reorientace.

Pan Kihoulou se práci na svém bakalářském tématu věnoval s velkým nasazením již od druhého roč-
níku. Seznámil se s principy dvou odlišných metod pro numerické řešení parciálních diferenciálních
rovnic (spektrální metody a metody konečných prvků) a následně vyvinul a důkladně otestoval dva
různé výpočetní programy, které použil k ověření platnosti publikovaných hypotéz. Přestože práce
se svým rozsahem blíží spíše práci diplomové, je v ní minimum tiskových chyb. Ráda bych zde vy-
zdvihla schopnost studenta samostatně řešit problémy týkající se vývoje výpočetního programu a
také víceméně samostatnou práci s publikovanou literaturou. Výsledky, které Martin Kihoulou obdr-
žel metodou konečných prvků, budou publikovatelné po úpravě programu pro axiální symetrii. Práci
doporučuji uznat jako bakalářskou a hodnotit ji známkou výborně.
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