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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Původním záměrem této bakalářské práce bylo seznámit se s tématem (tepelné síly a jejich 
momenty působící na malá tělesa Sluneční soustavy), provést analýzu dostupných databází 
světelných křivek asteroidů a navrhnout nové kandidáty pro detekci YORP jevu. Tohoto úkolu se 
student zhostil úspešně a výsledkem byly tři asteroidy, které se jeví jako dobré cíle dalších 
pozorování s výhledem zmíněné detekce. Chtěl bych v této souvislosti připomenout, že YORP 
efekt se zatím podařilo detekovat v případě jen čtyř těles a rozšíření tohoto souboru o další je 
velmi vítané. Novou dimenzi však práce získala v okamžiku, kdy si J. Vraštil uvědomil, že jeden z 
kandidátů – asteroid (3554) Amun – se v průběhu  ledna až května bude nacházet ve velmi 
výhodném blízkém přiblížení k Zemi. Tato okolnost umožnila získat cenná pozorování, která 
mohou bezprostředně posloužit k detailnímu popisu rotačního stavu tohoto tělesa. To je první 
důležitý krok k detekci YORP jevu. I v této, daleko více experimentalně laděné, části bakalářské 
práce, student osvědčil kvality, když se rychle naučil používat ondřejovský dalekohled a následně 
asistoval při zpracování těchto  měření. Celkový výsledek této bakalářské práce takto i předstihuje 
moji původní představu.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Nemám.

Práci 
 X doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
 X výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a
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