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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponentky:

Ve své bakalářské práci se Natália Verkinová věnuje dvěma možným zdrojům tepla v nitru ex-
trasolárních planet – prvním je Joulovské zahřívání způsobené disipací elektrických proudů indu-
kovaných díky pohybu planety v magnetickém poli mateřské hvězdy, druhým je slapová disipace
v důsledku deformace viskoelastického tělesa při pohybu v gravitačním poli hvězdy. Teoretickému
popisu těchto zdrojů zahřívání jsou věnovány první dvě kapitoly. K výpočtům zahřívání byly použity
programy poskytnuté konzultanty, studentka ale vyvinula a otestovala programy poskytující vstupní
parametry. Další dvě části práce jsou věnovány parametrické studii obou typů zahřívání, jejíž výsledky
umožňují určení nejvýznamnějších parametrů. V páté kapitole se slečna Verkinová věnuje konstrukci
zjednodušené vnitřní struktury planety na základě znalosti její hmotnosti a poloměru a za použití před-
pokladů o materiálovém složení. K numerickému řešení tohoto problému zvolila studentka progra-
movací jazyk Python. Šestá kapitola je věnována aplikaci vyvinutého výpočetního aparátu na dvojici
planet v extrasolární soustavě TRAPPIST-1. Studentka konstruuje vnitřní profily planet, vyhodnocuje
amplitudy obou typů zahřívání a dochází k závěru, že slapové zahřívání je pro obě planety dominant-
ním zdojem tepla. Závěrečná diskuze se věnuje odhadu vlivu použitých předpokladů.

Přes nadstandarní rozsah a množství použitých výpočetních metod působí bakalářská práce slečny
Verkinové uceleným dojmem. Studentka se musela seznámit s několika novými tématy (2 odlišné te-
pelné zdroje, vnitřní stavba terestrické planety) a vedle vývoje vlastních programů se naučila pracovat
s dvěma programy vyvinutými konzultanty, což se jistě projeví jako dobrá investice do budoucí práce.
Kladně hodnotím formální náležitosti obrázků, jakož i poměrně obsáhlý seznam literatury. Práci bych
vytkla jen chybějící vysvětlení některých použitých symbolů a (dle mého názoru) přílišnou struč-
nost v kapitolách 2 a 5. Stručnost lze ovšem vzhledem k celkovému rozsahu práce pochopit a nutno
podotknout, že obě kapitoly obsahují potřebné reference. V kapitole 6 bych také uvítala vykreslení
hustotních a teplotních profilů obou planet.

Otázky a náměty do diskuze:
• Jaké jsou předpoklady pro odvození rovnice (1.1) z obecných Maxwellových rovnic?

• Jak vypadá vztah pro velikost magnetického momentu |m⃗|, který je použit pro odvození rovnice
(1.15) z rovnice (1.12)?

• V kapitolách 1 a 2 je uveden předpoklad uzamčení planety v 1:1 spin-orbitální rezonanci, ale v pa-
rametrické studii je vyšetřován vliv různých hodnot rezonance (obr. 3.5a, 4.2a). Je tedy předpoklad
o 1:1 rezonanci uplatněn?

• Jak závisí Jouleovské zahřívání na zvolené reologii (viskozitě)?
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uznat jako bakalářskou.
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