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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Bakalářská  práce  Marka  Kozoně  se  zabývá  dlouhodobou  energetickou  bilancí  a  udržitelností 
vodního oceánu na velmi aktivním Saturnově měsíci Enceladu. Pomocí numerických metod řeší 
rovnici  vedení  tepla,  předpokládá  vnitřní  zdroje  zahřívání  vlivem  radioaktivního  rozpadu  a 
serpentinizace  pro  silikátové  jádro  a  slapové  zahřívání  pro  ledovou  slupku.  Dále  se  věnuje 
časovému vývoji excentricity a slapového zahřívání. Práce je ambiciózní, skrývá se za ní velké 
množství práce a řeší aktuální téma.  Obsahuje sice některá zjednodušení (maximální  povolená 
teplota přesahuje teplotu tání ledu), zahrnutí tavení a tím i vývoje tloušťky ledové slupky je však 
nad rámec bakalářské práce.

Bohužel bakalářská práce je zatížena mnoha chybami a nepřesnostmi např:
– Tenzor napětí σ je deviatorická a nikoli toroidální část tenzoru napětí (strana 8).
– Rovnice (3.33) vyjadřující opravu zahřívání mezi 1D a 3D rozložením viskozity je příliš 

zjednodušená (viz např. Han et al. 2012, Icarus).
– Ve vzorcích  (2.6)  a  (2.49)  chybí  absolutní  hodnoty v sumě přes  l,  vzorec (2.6d)  dává 

rovnítko mezi skalár a tenzor.
– U ledových měsíců nebývá zvykem nazývat spodní hranici ledové slupky rozhraní jádro-

plášť (core-mantle boundary).
– Část vektorů je značena šipkou, část tučně.
– V tabulce 4.1 jsou zaměněny jednotky (km a m). Co znamená veličina Rice. Jaká je tloušťka 

ledové slupky a vodního oceánu?

Některé postupy nejsou dobře vysvětleny:
– Jaká aproximace rovnic (2.1)-(2.3) se používá? Jaké z rovnic v kapitole 2 (strany 8-10) 

byly odvozeny a které převzaty? Chybí vysvětlení, proč se uvažují pouze sferoidální složky 
rovnice (2.1).

– Rovnice  uvedené  v  bakalářské  práci  pracují  pouze  s  radiální  závislostí  materiálových 
parametrů (η,cp,k) i když se obecně uvažuje jejich 3D rozložení díky závislosti na teplotě. 
Jaký typ průměru 3D rozložení parametrů se používá?

– Jak je ošetřena singularita v rovnici vedení tepla pro r=0?
– Není  jasné  do  jakého  stupně  je  řešena  rovnice  vedení  tepla  a  na  jakých  stupních  je 

předepsáno zahřívání vlivem slapové disipace.

Posuzovaná práce je obsáhlá,  student samostatně vytvořil  a otestoval  programy pro numerické 
řešení  zadaného  problému  (řešení  viskoelastické  deformace,  rovnice  vedení  tepla  a  vývoje 
excentricity). Bohužel některé postupy nejsou jasně vysvětleny a vzhledem k velkému množství 
nepřesností doporučuji hodnotit tuto práci stupněm velmi dobře.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Pokud dobře chápu práci,  zahřívání  vlivem slapové deformace se uvažuje pouze do stupně 2. 
I přes slapové zatížení pouze na stupni dva, slapové zahřívání je nenulové i na vyšších stupních. 
Pro hloubkově závislé rozložení viskozity doporučuji odhadnou velikost chyby, která vzniká tímto 
zanedbáním, a porovnat rozložení celkového zahřívání a zahřívání pouze pro stupně 0 a 2.

Počáteční  teplotní  profil  je  lineární.  Po  akreci  a  diferenciaci  měsíce  lze  spíše  předpokládat 
konstantní  rozložení  teploty  blízké  teplotě  tání  ledu.  Jaký  je  vliv  počátečních  podmínek  na 
udržitelnost vodního oceánu?

Vzhledem ke komplikované historii  vývoje Saturnova systému se v průběhu vývoje Enceladu 
předpokládá záchyt do mnoha různých rezonancí (např. s měsíci Mimas, Tethys a Dione, Zhang a 



Nimmo, 2009, Icarus). Vývoj excentricity a slapového zahřívání může být tedy velmi složitý. Lze 
vyvinutý program použít na odhad udržitelnosti vodního oceánu v současné době? Jaký příspěvek 
k energetické bilanci může tvořit proces serpentinizace v současné době?
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