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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:
Práce je přehledně rozdělená do tří tématicky odlišných kapitol, dílo působí uceleně a je logicky 
vystavěné. Po jazykové a stylistické stránce je práce na vysoké úrovni. Text na sebe přirozeně a 
logicky navazuje. Množství stylistických a gramatických chyb je malé, většina je níže zmíněna.
Drobné nedostatky bych viděl pouze v malém množství ilustrativních obrázků, které by umožnily 
snáze pochopit probíraná témata.
Výčet tiskových, formálních a jazykových chyb:
– str. 2, uvnitř obrázku: Ehebe → Thebe
– str. 9, ř. 2: materiálul → materiálu
– str. 12, Prstenec Phoebe, druhý odstavec, ř. 3: menší velmi rychle→větší velmi rychle 
– str. 20, ř. 1: úhloviz → úhlovou
– str. 21, ř. 6: tloušťka → tloušťku
– str. 24, ř. 3: vynechat slovo „parametr“
– str. 24, kap. 2:2:2, ř. 4: Toto ma → Toto má
– str. 26, ř. 5: Pro.přechod → Pro přechod
– str. 26, ř. 8: působící → působí
– str. 27, ř. 4: Amathea → Amalthea
– str. 32, poslední odstavec, ř. 4: rezonanci → rezonancí
– str. 42, kap 3.7, ř. 2: a se zdá se → se zdá
– str. 44, ř. 1: něsíce → měsíce
– str. 44, ř. 9: k měsíců planetě → měsíců k planetě
Poznámka k zamyšlení: Autor se uchýlil v několika případech k netriviálním odvozením 
popisovaných jevů. V případě odvození P-R jevu to však působí trochu nuceně, student 3. ročníku 
nemá většinou zvládnutý aparát obecné teorie relativity, a tudíž relativistické odvození tohoto jevu 
do této práce příliš koncepčně nezapadá. Toto odvození mohlo být nahrazeno odvozeními jiných, 
méně složitých jevů, které by však lépe do práce zapadly (například rovnice (2.25), (2.31), (2.33), 
případně mechanismus balistického transportu).

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Navrhuji zodpovězení následujících otázek (či jejich podmnožinu):
a) Srovnejte číselně časové škály působení unášení částic plasmatem a Poyntingovým-
Robertsonovým jevem u Jupiteru a Saturnu (pro relevantní srovnatelné velikosti částic).
b) Co to znamená, že Janus a Epimetheus si vyměňují dráhy? Jak taková konfigurace vypadá?
c) Jak vzniká plasma v oblastech prstenců obou planet?
d) Uplatňují se popsané jevy i v případě prstenců Uranu a Neptunu?
e) Jaké jsou předpokládané hlavní důvody toho, že je prstenec u Saturnu mnohem mohutnější než 
ten u Jupiteru?

Práci 
X doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako bakalářskou.
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