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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Předložená bakalářská práce se zabývá působením momentů tepelných sil na rotaci planetek - tzv. 
YORP  efektem.  V  teoretické  části  (kapitoly  1  a  2)  je  popsán  YORP  efekt  (a  také  příbuzný 
Jarkovského efekt) a jeho význam pro dynamiku planetek.  V praktické části  (kapitola 3) autor 
předkládá tři vybrané kandidáty na detekci YORPu během příštích pěti let. Tyto planetky vybral na 
základě mnoha kritérií,  spočítal  období  jejich pozorovatelnosti a odhadl velikost  změny  jejich 
rotační periody. Pro jednoho z těchto kandidátů - planetku Amun - autor napozoroval několik 
světelných  křivek  na  observatoři  v Ondřejově.  Tato  pozorování, v  kombinaci  s  ostatními 
světelnými  křivkami, umožní  odvodit  tvar  a  rotační  stav  Amunu  a  v  budoucnu  pomohou  i 
případné detekci YORPu.

Celková  úroveň  práce  je  velmi  dobrá,  nenašel  jsem  v  ní  žádné  závažné  chyby, jen  několik 
nepřesností, které zmiňuji níže. Jazyková a grafická úroveň je také velmi dobrá, všimnul jsem si 
jen několika typografických chyb.

Připomínky: 

Zavedení pojmu albeda na str. 8 je příliš vágní, ve skutečnosti se definuje několik druhů albeda. 
Albedo vystupující ve vzorci (1.5) je geometrické albedo a může být i větší než jedna. 

Str. 18, oddíl 2.3.3 - Směr driftu způsobeného Jarkovského jevem závisí na orientaci rotační osy a 
může i zmenšovat velkou poloosu. 

Str. 22, tabulka 3.1 - Co je to "Kvalita"? (podobně v tabulce 3.6) 

Které obrázky jsou původní a které převzaté? Např. obr. 2.1 je zřejmě převzatý, ale nikde není 
citován zdroj.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Pozorované světelné křivky planetky Amun byly proloženy Fourierovou řadou podle vztahu (2.1). 
Jedním z parametrů byla také synodická rotační perioda P. Z popisu použité metody na str. 14 to 
vypadá, že nejvyšší řád rozvoje byl určen subjektivně "od oka". Pro objektivní určení nejvyššího 
smysluplného  řádu  rozvoje  Fourierovy  řady  lze  použít  např.  F-test  na  zjištění  statistické 
významnosti  rozdílu  rozptylů  dvou  rozdělení.  Jaký  nejvyšší  řád  rozvoje  vychází  tedy  pro 
jednotlivé křivky? A jak byla určena chyba periody (např. ve výsledku (2.2))? Někde není nejistota 
periody uvedena vůbec (např. obr. 3.3). Jaká je chyba určení periody pouze z jedné křivky?

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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