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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 
Diplomová práce Mgr. Jiřího Nováka „Modelování atmosférické cirkulace exoplanet“ se zabývá 
problematikou ležící na rozhraní astronomie a meteorologie. V práci je učiněn první pokus o 
simulaci cirkulace exaplanet, u níž se předpokládá vázaná rotace kolem mateřské hvězdy. Pro to, 
aby se autor vyhnul problémům s póly, je celý problém řešen v tzv. icosahedrické soustavě, v níž 
je možno získat ekvidistantní prostorový krok sítě na celé oblasti. Pro jednoduchost byl zatím 
zvolen přístup založený na rovnicích mělké vody a tyto rovnice byly prevedeny do tvaru pro 
relativní vorticitu (vertikální složku) a divergenci. Poté musely být upraveny pro použitou 
soustavu a v ní řešeny. Veškeré úpravy, a to jak zvolené icosahedrické soustavy, tak i rovnic pro 
vyjádření v této soustavě, jsou prací autora, který při tom, samozřejmě, čerpal z dostupných 
časopiseckých zdrojů. K práci je možné mít řadu výhrad, na druhé straně bych chtěl zdůraznit, že 
se jednak jedná s jednoznačně mezioborovou práci v tématu, o kterém mi není známa, že by se 
v ČR řešil, a navíc je to první krok ve směru, kterým se uchazeč v rámci svého doktorského studia 
hodlá dále zabývat. 
Na jedné straně je nutno zhodnotit značný rozsah práce, na druhé straně tento fakt sráží řada chyb, 
kterých se autor dopustil. To je též důvodem, proč v předešlé dotazníkové části hodnotím práci 
tak, jak ji hodnotím. Na druhé straně bych chtěl vyzvednout minimálně dvě věci. Jednak velkou 
píli a aktivitu diplomanta, který vyřešil řadu problémů spojených s tvorbou daného modelu 
samostatně a mnohdy řešil větší objem práce, než po něm bylo původně žádáno. Dále je nutné 
zmínit i fakt, že vlastní práce má značný potenciál pro řešení problémů v oblasti, která je u nás na 
samém počátku svého výzkumu. 
V závěru chci konstatovat, že diplomant pracoval velmi iniciativně v souladu se zadáním práce a 
pokyny vedoucího. Musím konstatovat, že práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci (i 
když, pokud se zejména pravopisu a mnohdy i stylistiky týče, mohu mít výhrady). Doporučuji 
proto práci k obhajobě.   
 
V Praze dne 20. 1. 2014                                                              doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. 
 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 
Co znamená tvrzeni:  ∇ × V = 0   
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X doporučuji  
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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