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Oponentský posudek na disertační práci 

 Mgr. Petra Pokorného 

„Dynamics of small bodies in the Solar System: from dust particles 
to asteroids“ 

vypracovanou na Matematicko-fyzikální fakultě UK 
 

Předložená disertační práce se týká vývoje drah malých meteoroidů ve sluneční soustavě a 
jejich střetům se Zemí. Je známo, že meteoroidy nepřilétají k Zemi z náhodných směrů, ale 
přednostně  přicházejí  z několika  tzv.  zdrojů  sporadických  meteorů.  Původ  jednotlivých 
zdrojů nebyl dosud spolehlivě znám a řešená problematika je tedy důležitá a aktuální. 
 

Práce byla vypracována pod vedením školitele Prof.Davida Vokrouhlického  a ve spolupráci 
s Dr.Davidem Nesvorným,  který působí na  Southwest Research  Institute  v Coloradu, USA.  
Oba dva  jsou v oboru dynamiky těles sluneční soustavy odborníky světového formátu. Role 

Dr.Nesvorného byla pravděpodobně pouze neformální neboť v práci není uveden ani  jako 
konzultant.  
 
Obsahově  se  disertace  skládá  ze  tří  částí.  Nejdůležitější  částí  je  pět  vědeckých  článků  již 
publikovaných ve významných mezinárodních recenzovaných  časopisech vydávaných v USA 
(Astrophysical Journal a Icarus). Dále budu tuto část nazývat „články“. Druhou částí je vlastní 
text disertace  (dále „text“), který šířeji  rozebírá některé aspekty  článků a komentuje  jejich 
závěry. Třetí částí je zdrojový kód programu na výpočet srážkové pravděpodobnosti těles ve 
sluneční soustavě v jazyce Fortran (dále „program“). 
 
Z disertace  není  zcela  zřejmé,  jaký  byl  podíl  studenta  na  jednotlivých  článcích.  V jedné 
zahraniční disertaci,  kterou  jsem nedávno posuzoval, byl  výslovně uveden  „Co‐Authorship 
Statement“, ve kterém byl vyjmenován podíl spoluautorů na třech předkládaných článcích, 
třebaže  student  byl  ve  všech  případech  prvním  autorem  (ale  nikoliv  jediným).  MFF  UK 
pravděpodobně takové prohlášení nevyžaduje. Z toho, že Mgr. Pokorný je prvním autorem u 
dvou z pěti článků a autorem programu, který je výsledkem jednoho z těchto článků (článku 
B), mohu soudit, že jeho podíl byl významný. Uvítal bych však přesnější specifikaci. 
 
Za hlavní výsledek disertace považuji poslední článek E, jehož Mgr. Pokorný prvním autorem 
a  který  se  zabývá otázkou původu meteorů  z   toroidálního  zdroje,  jenž  je nejzáhadnějším 
zdrojem  sporadických meteorů.  Tento  článek navazuje na dva předchozí  články o původu 
meteorů z apexového a (anti)helionového zdroje, jejichž hlavním autorem je Dr. Nesvorný a 
Mgr. Pokorný  je spoluautorem. Poslední článek vylepšuje metodiku použitou v předchozích 
dvou článcích, zejména co se týká srážkové pravděpodobnosti se Zemí a srážkové životnosti 
meteoroidů (z hlediska destrukčních srážek s jinými meteoroidy a prachovými částicemi), což 
lze  považovat  za  významný  tvůrčí  přínos  studenta. Všech  pět  článků  již  prošlo  recenzním 
řízením,  jsou  kvalitní  a nelze  k nim mít  významné připomínky. Ve  svém posudku  se proto 
hlavně soustředím na text disertace. V závěru budu komentovat výsledky článku E. 
 
Text  lze  tématicky  rozdělit  na  tři  témata.  První  část  se  týká  zobecnění  výpočtu  srážkové 
pravděpodobnosti Země  (nebo  jiného  tělesa pohybujícího  se v rovině ekliptiky po kruhové 
nebo  eliptické  dráze)  s tělesy  na  drahách,  které  podléhají  cyklickým  změnám  sklonu  a 
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excentricity v důsledku Kozaiovy resonance. Odvozeny jsou také vzorce pro výpočet radiantu 
meteoru při střetu se Zemí. Analytická odvození v této kapitole jsou poměrně komplikovaná 
a odborník na nebeskou mechaniku by  je posoudil  lépe než  já. Všiml  jsem  si  jen několika 
drobných nepřesností.  Excentrická  anomálie  je  v textu pod  rovnicí  (1.6)  značena u,  ale  ve 
vlastních rovnicích E. Na str. 19, 6. řádek odspodu, má pravděpodobně místo longitudinal být 
latitudinal. V rovnicích (1.63) – (1.65) nemá být za druhým rovnítkem orbitální rychlost Země 
V0, ale celková velikost relativní rychlosti meteoroidu vůči Zemi, V. Podobně nemá být V0 ve 
jmenovateli  v rovnici  (1.108).  Pokud  jsem  se  díval  pozorně,  v článku  ani  v programu  tyto 
překlepy  nejsou.  Celkově  lze  tuto  čistě  teoretickou  část  disertace  hodnotit  jako  důležité 
zobecnění  existujících  metod  výpočtu  srážkové  pravděpodobnosti.  Nabídnutí  programu 
k volnému použití dává předpoklad k rozšíření této nové metody. Její použití v článku E je ale 
možná trochu problematické (viz. níže). 
 
Druhá  tématické  část  disertace  je  popis  a  zhodnocení  pozorování  sporadických meteorů 
kanadským  radarem  CMOR.  Data,  zejména  rozložení  radiantů  meteorů  a  orbitálních 
elementů  drah meteorů  jednotlivých  zdrojů  sporadických meteorů  (tj.  apexového,  anti‐  a 
helionového a  toroidálního) v roce 2012, byla  získána přímo  z Kanady. Autor pozorovanou 
statistiku drah  vydělil  jím  vypočítanou pravděpodobností  srážky  se  Zemí  a  získal  tak nové 
rozložení drah „generující populace“ všech meteorů a meteorů z  jednotlivých zdrojů. Tento 
postup,  třebaže  matematicky  správný,  vede  ale  k výsledkům,  které  podle  mého  názoru 
nejsou  nijak  vypovídající.  Tělesa  na  dlouhoperiodických  dráhách  mají  samozřejmě  nižší 
pravděpodobnost  srážky  se  Zemí,  takže  v generující  populaci  jsou  velmi  zvýrazněny  dráhy 
s vysokými hodnotami velkých poloos a excentricit. Tělesa na těchto drahách nicméně tráví 
většinu  času  poblíž  odsluní  daleko  od  Země  a  málo  přispívají  k populaci  těles,  která  se 
v libovolném  čase nacházejí  v okolí  Země,  což  je populace,  která nás nejvíce  zajímá.  Ještě 
podstatnější námitka je, že tento postup nebere v úvahu pravděpodobnost detekce meteoru 
radarem. Tělesa na dlouhých excentrických drahách vstupují do zemské atmosféry vysokými 
rychlostmi  a  jsou  radarem mnohem  lépe detekovatelná než pomalá  tělesa. Bez  započtení 
pravděpodobnosti  detekce  radarem  jsou  prezentované  grafy  pro  generující  populace 
nevypovídající, protože pro některé dráhy zahrnují meteoroidy mnohem nižší hmotnosti než 
pro jiné dráhy. Tyto grafy byly, nicméně, použity jen jako ilustrační. V článcích zabývajícími se 
jednotlivými zdroji byl použit opačný postup, kdy nejdříve byly teoreticky vypočítány dráhy 
meteoroidů  pocházející  z určitých  typů  těles,  pak  byla  aplikována  pravděpodobnost  jejich 
srážek  se  Zemí,  posouzena  detekovatelnost  radarem  a  výsledek  byl  porovnán  přímo 
s pozorovanými  daty.  Proti  tomuto  postupu  (přes  jistá  použitá  zjednodušení)  nelze  mít 
námitky.  
 
Další moje  připomínka  se  týká  interpretace  dat  na  obr.  2.17,  kde  je  prezentován  průběh 
počtu meteorů z apexového zdroje během roku. Počet meteorů se během roku mění, autor 
hovoří o  struktuře  gaussovského  tvaru  a  spekuluje o  kometárním  rozpadu  v minulosti. Ve 
skutečnosti jde podle všeho o čistě geometrický efekt způsobený tím, že apexový zdroj, který 
se  v průběhu  roku  pohybuje  po  ekliptice,  dosahuje  na  severní  polokouli  v podzimních 
měsících  nejvyšší  výšky  nad  obzorem  a  na  jaře  nejnižší.  Protože  počet  pozorovatelných 
meteorů  z určitého  radiantu  je  úměrný  výšce  radiantu  nad  obzorem,  pozorujeme  nejvíce 
apexových meteorů na podzim a nejméně na  jaře. Tato  funkce není gaussovská, ale   spíše 
sinusoidální. Celému efektu se někdy říká roční variace. U (severního) toroidálního zdroje se 
neprojeví,  protože  ten  dosahuje  celý  rok  vysokých  výšek  nad  obzorem.  Helionový  a 
antihelionový zdroj se vzájemně kompenzují. 
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Na  straně  65  se  autor  pozastavuje  nad  tím,  že  apexové meteory  s prográdními  drahami 
nemají excentricity menší než  0,5. Domnívám  se,  že  to  je  víceméně  samozřejmé, protože 
meteory na takových drahách by zřídka měly radiant v apexu. Celkově hodnotím druhé téma 
v disertaci – přímou interpretaci dat – jako nejslabší. 
 
Třetí část se týká modelování vývoje drah meteoroidů a prachových částic z komet různých 
dynamických  typů  (zhruba  izotropní  komety  z Oortova  oblaku,  komety  Halleyova  typu  a 
komety  Jupiterovy  rodiny)  a  jejich  pozorovatelnosti  jako  meteorů  na  Zemi.  Pro  toto 
modelování autor použil  jiný postup výpočtu srážkové životnosti meteoroidů než byl použit 
v článcích C a D a  jenž mj. umožňuje vzít v úvahu sklon dráhy meteoroidu. Tento postup  je 
jistě lepší, nicméně i k němu mám několik poznámek a námětů na zlepšení. V tabulce 2.1 je 
uvedena hustota pozaďových  částic zvlášť pro kometární a asteroidální meteoroidy. Pokud 
toto  rozdělení  je  známo,  přímo  se  nabízí možnost  použít  jinou  hustotu  pro  kometární  a 
asteroidální meteoroidy.  Kometární  prach má  větší  porozitu  než  asteroidální  a  tudíž  nižší 
hustotu. Obecně bych tedy doporučoval pro kometární meteoroidy (pozaďové i simulované) 
používat  nižší  hustotu  než  2  g  cm‐3,  spíše  1  g  cm‐3  nebo  i méně.  V tabulce  2.1,  převzaté 
z práce Cremonese et al. (2012), je asteroidálních částic více než kometárních. To se zdá být 
v rozporu s výsledky článku D. V ideálním případě, což je námět do budoucna, by celý model 
mohl být všezahrnující, tj. model zvířetníkového oblaku získaný včetně kalibrace v článku D 
by mohl být zároveň použit pro pozaďovou srážkovou populaci a nebylo by potřeba žádných 
externích zdrojů a předpokladů. Pro posouzení, zda srážka vede k destrukci částice, by měl 
sloužit nejenom poměr velikostí projektilu a terče, ale i jejich vzájemná rychlost (která se tak 
jako tak počítá). Nezahrnutí trosek meteoroidu po srážce do dalšího výpočtu je další slabina, 
kterou si autoři uvědomují.  
 
K odstavci 2.3 a obrázku 2.6 mám doplňující dotaz: Jak závisí srážková životnost na velikosti 
meteoroidu? Tato otázka byla diskutována v článku D, kde byl použit jiný srážkový model, ale 
zde byla opominuta. Domnívám se, že pro danou dráhu je životnost většího meteoroidu větší, 

protože kjeho rozbití  je třeba srážky s větší částicí. Nicméně dráhy menších meteoroidů se 
rychleji stávají kruhovými, což vede ke zmenšení počtu a  rychlosti srážek. Na první pohled 
tedy není jasné, jaký efekt převáží, a stálo by to za diskusi. 
 
Na str. 51 je probírán limit radarové detekovatelnosti meteorů a je uvedena použitá závislost 
na hmotnosti a  rychlosti  (rovnice 2.25). Poté  je  zmíněno,  že pro optické  systémy CAMO a 
CAMS  bude  limit  vyšší.  Chtěl  bych  poznamenat,  že  pro  optické  systémy,  vzhledem  k jiné 
metodě detekce, lze očekávat jinou závislost na rychlosti a rovnice (2.25) tedy nebude moci 
být použita přímo. 
 
Co  se  týká  článku  E,  příliš  se  mi  nelíbí  zjednodušení,  že  meteoroidy  byly  vyvrhovány 
z mateřských  komet  rovnoměrně  podél  celé  dráhy.  Ve  skutečnosti  je  aktivita  komet  (a  i 
pravděpodobnost  rozpadu – příkladem  je nedávná  kometa C/2012  S1  ISON)  výrazně  vyšší 
poblíž  přísluní.  Lepší  by  asi  byl  opačný  extrém  (některými  autory  používaný),  tj.  vyvržení 
meteoroidů pouze v přísluní. Další možností by bylo omezit produkci meteoroidů do určité 
heliocentrické  vzdálenosti  r  nebo  studovat  závislost  produkce  přímo  na  heliocentrické 

vzdálenosti místo na perihelové vzdálenosti dráhy (r místo q). 
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Není mi zcela jasné, do jaké míry je srážková pravděpodobnost se Zemí zprůměrňovaná přes 
celý Kozaiův cyklus, tak  jak byla odvozena v článcích A a B, použitelná pro dráhy Halleyova 
typu,  které  neleží  uvnitř  dráhy  Jupiteru.  Druhou  věcí  je,  že  v průběhu  Kozaiova  cyklu  se 
radiant bude posouvat z toroidálního zdroje do (anti)helionového a zpět (tak  je tomu např. 
v případě komplexu komety 96P/Machholz – viz. Sekanina a Chodas, 2005, nebo Neslušen aj., 
2013, A&A 551, A87). Pokud použijeme pravděpodobnost zprůměrňovanou přes celý cyklus, 
nevyjadřuje tu část, kdy částice přispívá k toroidálnímu zdroji.  
 
Celkově  je  nepochybně  článek  E  přínosem  a  důležitým  krokem  k pochopení  toroidálního 
zdroje. Není ale, podle mého názoru, konečným slovem v této otázce neboť souvislost komet 
Halleyova  typu  s toroidálním  zdrojem neukázal úplně přesvědčivě. Za prvé, předpoklad,  že 
radar nebude pozorovat meteoroidy na drahách se excentricitou větší než 0,8 se mi nezdá 
odůvodněný. Meteory s vysokými rychlostmi z apexového zdroje pozorovány jsou. Za druhé, 
na obrázku 12 vlevo v článku E, který zobrazuje všechny radianty meteorů z komet Halleyova 
typu,  toroidální  zdroj nijak nevyniká.   Otázku původu  tohoto  zdroje  tedy považuji  za  stále 
otevřenou. To samozřejmě článek ani disertaci nijak nediskvalifikuje. 
 
Celkově  se mi  zdá,  že  autoři  ve  svých dosavadních pracích poněkud podcenili  individuální 
zdroje.  Např.  komplex  komety  96P/Machholz,  který  v sobě  zahrnuje  i  Krachtovu  skupinu 
komet  přibližujících  se  ke  Slunci,  asteroid  2003  EH1  a  několik  významných  rojů  jako 

Quadrantidy  (patřící  k toroidálnímu  zdroji),  denní  Arietidy  (helionový)  a  jižní    Aquariidy 
(antihelionový), které,  jak bylo ukázáno  i v této disertaci, plynule přecházejí ve  sporadické 
pozadí, může být celý původem z jednoho tělesa a přispívat k několika zdrojům sporadických 
meteorů.    Podobně  významná může  být  i  kometa  2P/Encke,  která může  být  jen malým 
zbytkem  původně  většího  tělesa.  Přitom  dráhy  obou  komet  jsou  netypické  a  nelze  je 
jednoznačně přiřadit ani k Halleyovu typu ani k Jupiterově rodině. To jsou však jen mé úvahy 
a možné náměty pro budoucí modelování. 
 
Vrátím‐li  se  k hodnocení  disertace,  použité metody,  postupy  a  výsledky  jsou  nepochybně 
přínosem pro obor. Články C až E představují zatím nejrigoróznější a nejkomplexnější modely 
původu  sporadických meteorů. Všechny další práce  týkající  se  této problematiky a obecně 
rozložení prachu ve vnitřní sluneční soustavě na ně určitě budou navazovat. Ke grafickému 
zpracování  disertace  nemám  připomínky.  V textu  jsem  si  všiml  několika  dalších  drobných 
překlepů, které zde výslovně neuvádím, jinak je formální stránka v pořádku, jedině mi chybí, 
jak  jsem  zmínil,  vyjádření  o  podílu  spoluautorů.  Mgr.  Pokorný  každopádně  prokázal 
samostatné  tvůrčí schopnosti.  Je silný zejména v teoretické práci,  jak v oblasti analytických 
tak numerických metod. Je zřejmé, že má poněkud menší zkušenosti s interpretací dat, to se 
však dá snadno v budoucnu napravit, pokud bude více spolupracovat s nějakou pozorovací 
skupinou. V každém případě hodnotím disertaci kladně a doporučuji udělení titulu PhD. 
 
 
V Ondřejově dne 6. srpna 2014  
 
 
 
              RNDr. Jiří Borovička, CSc. 
 
 


