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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Předložená diplomová práce se zabývá rodinami planetek, zejména v oblasti Trojanů, 
a souvislostmi s migrací velkých planet, což je velmi aktuální téma výzkumu. V úvodních 
kapitolách je podán přehled základních poznatků a metod, které se ke studiu problematiky obvykle 
používají. Vlastní práce diplomanta je pak soustředěna v kap. 3 a 4, kde je prezentován i důležitý 
objev, že počet velkých kolizních rodin mezi Trojany (1) je mnohem menší, než se uvádělo 
v dřívějších pracích (10). Diplomant získal původní výsledky a podílel se i na publikování dvou 
článků v recenzovaných časopisech, a to zejména na práci Brož a Rozehnal (2011). Podíl na druhé 
práci (Brož et al. 2013, v tisku) byl menší, zde jsme uplatnili výsledky diplomantem provedených 
simulací v jedné kapitole. Diplomantem provedené úpravy integrátoru SWIFT mohou najít 
uplatnění i v další práci.

Co se týká vlastního textu, použité formulace lze v některých místech pokládat ze méně přesné, 
např. ve vysvětlení výpočtu rezonančních elementů pro Trojany Jupiteru je zřejmá chyba 
(kap. 3.2.1), na niž upozornil oponent. Nakonec je třeba poznamenat, že student sice nepracoval 
po celou dobu studia zcela soustavně, nicméně zvláště v závěrečných měsících před odevzdáním 
prokázal, že je schopen intenzivní práce a byl vždy schopen zohlednit připomínky školitele 
k textu. V každém případě práce svým rozsahem, dosaženými výsledky, srozumitelností textu 
i kvalitou typografie beze zbytku splňuje nároky kladené na diplomové práce.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

V práci je uveden pouze odhad počtu rozpadů v oblasti Trojanů (kap. 4.4). Jak by se výsledky 
úplnějšího kolizního modelu mohly lišit?

U kompaktního shluku (9799) 1996 RJ je uvedeno, že jeho aktuální rozdělení uzlů a pericenter 
není náhodné. Jakým způsobem byly určeny příslušné statistické významnosti? Jak se tyto mohou 
měnit při orbitálním vývoji?
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