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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

První verzi této práce Mgr. Jiří Novák neobhájil. Práci proto přepracoval, upravil a znovu 
odevzdal v podstatně přepracované podobě. Práce je nyní mnohem kratší, přehlednější a logičtěji 
uspořádaná.  
Problematika tzv. exoplanet (tj. planet mimo naši Sluneční soustavu) je relativně nová záležitost a 
modelování atmosférické cirkulace na těchto objektech je záležitost spadající do rozhraní 
astronomie, meteorologie a planetární geofyziky. Z tohoto hlediska je nutno hodnotit i 
předloženou práci. Dalším přínosem předložené práce je využití geodetického systému, který 
vychází z pravidelného dvacetistěnu a dovoluje řešit problémy na kulové ploše, aniž by docházelo 
k problémům v blízkosti pólů. Autor v práci předkládá řadu originálních výsledků a předpokládá, 
že v této práci bude i dále pokračovat.    
Diplomant pracoval velmi aktivně a samostatně, pouze v závěru bylo nutné vyvinout jisté úsilí k 
tomu, aby diplomová práce svým rozsahem opět zbytečně nenarostla a zůstala relativně 
přehlednou. Na druhé straně je nutné ocenit, že diplomant sestavil jak program pro výpočet tak 
poté uskutečnil i řadu výpočtů, aby funkčnost numerického kódu ověřil. Část výsledků jeho práce 
je podána v předložené práci, řada dalších výsledků je na přiloženém nosiči (CD).  
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Jaký je rozdíl v chování exoplanety zemského typu v porovnání s chování exoplanet typu horký 
Neptun nebo horký Jupiter, a to v případě vázané rotace.  
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 doporučuji  
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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