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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Cílem této práce bylo určit povrchovou teplotu exoplanet terestrického typu bez atmosféry a
s vázanou rotací. V prvním kroku byl proto vypočítán časový průběh hustoty zářivého toku
dopadající na libovolné místo na planetě v závislosti na sluneční konstantě, typu vázané orbity,
excentricitě a sklonu rotační osy. Tento úkol, jež vede na transcendentní rovnici, byl řešen
numericky pomocí iterační metody. V dalším kroku byla numericky řešena rovnice vedení tepla
s nelineární okrajovou podmínkou pomocí metody konečných diferencí s posunutými sítěmi.
Numerické řešení bylo nejdříve naprogramováno ve sférické slupce se zanedbáním laterálních
variací a později rozšířeno na plně 3D řešení. Numerické řešení v 1D i 3D bylo pečlivě testováno.
Za pomocí vyvinutého programu byla provedena řada výpočtů určující povrchovou teplotu
v závislosti na sluneční konstantě, geometrických parametrech oběžné dráhy (typ oběžné dráhy,
excentricita, sklon rotační osy) i parametrech planety (termální setrvačnost).
Program připravený v rámci této bakalářské práce bude dále vyvíjen. Plánuje se také jeho použití
jako podprogramu určujícího povrchové okrajové podmínky pro numerické simulace přenosu
tepla v pláštích krátkoperiodických terestrických exoplanet. Napomůže tedy k dalšímu studiu
termálního vývoje těchto exoplanet.
Během práce řešitelka pracovala samostatně, osvojila si numerické techniky a standardní postupy
pro řešení rovnice vedení tepla. I přes omezený čas odpovídající řešení bakalářské práce studentka
dokázala naprogramovat i plně 3D řešení rovnice vedení tepla. Dále velmi oceňuji snahu
o provázání geofyziky s astronomií, jež je pro studium termálního vývoje exoplanet nezbytné.
Také z formálního hlediska je práce vynikající. Práci proto doporučuji uznat jako bakalářskou a
hodnotit ji klasifikačním stupněm výborně.
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