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Slovní vyjád°ení, komentá°e a p°ipomínky oponentky:

Bakalá°ská práce Martina Kihoulou numericky ur£uje viskoelastickou a viskózní deformaci
dvou ledových t¥les slune£ní soustavy � Titanu a Pluta. Výsledky model· jsou pouºity k moº-
nému vysv¥tlení pozorovaných dat. V p°ípad¥ viskoelastické deformace jsou °e²eny rovnice
popisující deformaci maxwellovského t¥lesa. K numerickému °e²ení je pouºito klasické metody
kombinující spektrální p°ístup a metodu kone£ných diferencí. Pro viskózní te£ení je uvaºována
Boussinesqova aproximace a hranice s volným povrchem. Rovnice jsou °e²eny metodou kone£-
ných prvk· a balí£ku FEniCS. Pro Titan je ov¥°ována hypotéza, ºe pozorované zplo²t¥ní a
gravita£ní pole lze vysv¥tlit pomocí viskoelastické deformace ledové slupky v d·sledku zatí-
ºení pól· etanovými sráºkami a jejich vsakováním. Pro Pluto se Martin Kihoulou snaºí pomocí
viskoelastické i viskózní deformace nalézt parametry Pluta, pro které lze vysv¥tlit pozorovanou
polohu pánve Sputnik Planitia.

Bakalá°ská práce Martina Kihoulou je výjime£ná svou ²í°í a pouºitím dvou r·zných numeric-
kých metod a vyvinutých kód·. Popisu numerických model· je v¥nován relativn¥ velký prostor.
Správnost model· je pe£liv¥ ov¥°ena pomocí obvykle pouºívaných test·. V p°ípad¥ viskózního
te£ení je uvaºován volný povrch, jehoº pouºití je v planetologii zatím spí²e výjime£né. Aplikace
a výsledky popsány pouze v hrubých rysech, coº vzhledem k nutnosti popisu dvou metod a zá-
kladních vlastností a proces· na dvou t¥lesech není ale p°ekvapivé. Také z formálního hlediska
práce obsahuje pouze minimum chyb. Doporu£uji práci uznat jako bakalá°skou.

Otázky a komentá°e:

• Jak je p°esn¥ popsána zát¥º sráºkami na Titanu? Rovnice (2.1) popisuje pouze £asový pr·b¥h
a pravd¥podobn¥ neodpovídá zát¥ºi zobrazené na obrázku 2.8.

• Jsou v práci pouºity výhradn¥ spojité elementy?

• N¥které termíny (nap°. vý²ka geoidu, klatráty) by si v rámci bakalá°ské práce zaslouºily
vysv¥tlení/de�nici.

• Je plánován dal²í vývoj program·? Uvaºuje student o detailn¥j²í studii a publikaci výsledk·?

Práci:
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uznat jako bakalá°skou.
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