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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
          Měření provedená sondou Cassini ukazují, že termální výkon malého Saturnova měsíce 
Enceladu dosahuje ~1010 W, což je v poměru k objemu tělesa zhruba 40krát více než na Zemi. 
Předložená práce se snaží vysvětlit tento výkon pomocí série numerických simulací, které 
propojují termální vývoj měsíce se slapovým zahříváním. 
          Marek Kozoň se začal svému bakalářskému projektu věnovat již v průběhu prvního ročníku 
bakalářského studia, kdy vytvořil základní části svého programu na výpočet slapové disipace a 
termálního vývoje měsíce. Pak se bohužel na dlouhou dobu odmlčel a k projektu se vrátil až 
v nedávné době, kdy provedl klíčovou sérii výpočtů. Práci na textu se pak věnoval zcela 
samostatně a moje pomoc byla v této fázi minimální.  
          Domnívám se, že předložená práce ukazuje, že student je schopen řešit poměrně složité 
fyzikální úlohy metodami matematického modelování a své výsledky prezentovat ve formě 
kvalitního anglického textu. Škoda jen, že metodická kapitola obsahuje nepřesnosti, které ji 
diskvalifikují jako studijní text pro možné pokračovatele. Množství vykonané práce je však 
značné a její výsledky jsou z odborného hlediska zajímavé, a proto doporučuji předložený text i 
přes naznačené nedostatky uznat jako bakalářskou práci. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:   
Slapové síly jsou popsány pomocí sférických harmonických vektorů na stupni 2. Do jakého stupně 
je třeba počítat skalární rozdělení slapového zahřívání? 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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