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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Předložená práce se zabývá dynamikou sluneční soustavy, konkrétně malými tělesy nacházejícími 
se v rezonanci 2:1 středního pohybu s Jupiterem. V kap. 1 je stručná ale přehledná rešerše tématu, 
v kap. 2.1 se pojednává o zavedení rezonančních elementů. Vlastní práce je soustředěna v kap. 2.2 
až 4, kde jsou popsány provedené simulace orbitálního a kolizního vývoje, pro které byly použité 
existující numerické integrátory (N-částicový SWIFT a kód Boulder typu 'particle-in-a-box'). 
Hodnotné jsou však i kap. 5 Diskuze a Závěr, neboť zde student diskutuje různé scénáře vzniku 
stabilní populace (zejména malou pravděpodobnost nedávného rozpadu, zamítnutí primordiální 
populace a podpoření hypotézy zahycení z rodiny v hlavním pásu).

K zadání práce je nutný jistý komentář: po provedení prvního úkolu - tj. aktualizaci populace, při 
které se ukázaly jako zajímavé fyzikální vlastnosti (zvláště podobnost albed populace v rezonanci 
a přilehlého hlavního pásu) - jsme se namísto původně navrhovaných porovnání 
úplných/zjednodušených integrací a provedení úprav integrátoru rozhodli rovnou přistoupit 
rovnou k provedení obtížnějších testů scénářů (označených v zadání jako (i) a (ii)).

Pan Chrenko k práci přistupoval velmi zodpovědně. Prokázal schopnost detailní analýzy problému 
a kritického uvažování - sám vymyslel nové hypotézy původu stabilní populace (např. zachycení 
z rodiny, jež ani nenapadly školitele) a byl schopen připravit simulace, kterými je možno tyto 
hypotézy testovat. Rozsah práce (92 stran i s přílohami) jsou rozhodně nadstandardní - práci by 
myslím bylo možné obhájit i jako diplomovou, nejen jako bakalářskou. Výsledky práce jsou 
natolik hodnotné, že by po jistém doplnění měly být publikovány v recenzovaném časopise 
(např. Monthly Notices).

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Jak by se mohly změnit výsledky simulací zachycení populace při migraci planet, kdyby se 
použilo jiné vzorkování vývoje planet (nikoli 100 let, ale třeba 1 rok)?

Práci 
 X doporučuji 
  nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.

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