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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucí:

Bakalářská práce Natálie Verkinové se věnuje identifikaci možných významných zdrojů
vnitřního zahřívání pro terestrické exoplanety. V práci je diskutován vliv Jouleova a slapo-
vého zahřívání. K určení velikosti obou zahřívání byly použity numerické metody a již existující
programy. V případě výpočtu Jouleova zahřívání bylo nutné provést prostorovou i časovou ana-
lýzu proměnného magnetického potenciálu hvězdy na povrchu planety, který slouží jako vstup
do programu. Oba uvažované zdroje jsou také citlivé na strukturu a teplotu v nitrech planet.
Část práce je proto věnována jednoduchému určení vnitřní struktury a teploty. V případě obou
zdrojů zahřívání jsou v parametrické studii nejdříve určeny fyzikální parametry výrazně ovliv-
ňující velikost zahřívání. V závislosti na možných parametrech je poté vypočítána, porovnána
a diskutována velikost obou zahřívání ve vnitřních planetách soustavy TRAPPIST-1.

Natálie Verkinová pracovala v průběhu přípravy bakalářské práce systematicky. Se základ-
ním určením strukutry planet a jouleovským zahříváním se seznámila již během studentského
projektu. V rámci bakalářské práce došlo k výraznému rozšíření. Bylo zahrnuto studium slapo-
vého zahřívání. Dále byla otestována správnost a upravena prostorová a časové analýzy magne-
tického potenciálu, byla zahrnuta nová metoda vyjádření potenciálu na povrchu planety, byla
provedena parametrická studie vlivu fyzikálních parametrů na celkové zahřívání i na jeho hloub-
kový průběh. Byly zahrnuty nové závislosti viskozity na teplotě a škálovací zákony používané pro
určení průběhu teploty v terestrických planetách. Z formálního hlediska práce obsahuje pouze
malé množství nepřesných vyjádření, faktických i tiskových chyb. Doporučuji práci uznat jako
bakalářskou.
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