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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem, které je v současné době velmi žhavé – učinky 
slunečního záření na  rotaci  planetek  (tzv.  YORP jev).  Vedle  vzájemných srážek  planetek  jde 
o velice významný jev ovlivňující rotační  stav  především menších planetek.  Výzkum lokálního 
YORP jevu (anizotropní tepelná emise slunečního záření z  povrchu planetky)  se  navíc objevil 
v odborných  pracech  poměrně  nedávno,  takže  zpracování  tématu  bakalářské  práce  je  vhodně 
načasováno.  Samotný vliv topografických  útvarů  na  rotaci  planetky byl  zkoumán  v  několika 
pracech (Statler, 2009, Icarus 202; Golubov&Krugly, 2012, ApJL 752), ale v bakalářské práci je 
problém formulován obecněji a její téma je tedy originální.

Podle citovaných odborných článků má autor velmi dobrý přehled o kontextu tématu i o tom, 
jaké problémy již ostatní autoři zpracovali. Teoretický úvod o vlivu slunečního záření na rotaci 
planetek i teorie YORP jevu jsou podrobně a pečlivě zpracovány. Formulace problému je jasná 
včetně detailní argumentace a propočtů použitých aproximací. Stejně tak jsou na mnoha místech 
v textu  porovnány dosažené mezivýsledky a  aproximace s  literaturou.  Samotné  řešení rovnice 
vedení tepla je provedeno pro několik různých povrchových útvarů, výsledky jsou potom vzájemně 
porovnány. Následně autor  diskutuje vstupní předpoklady svého řešení a jejich možné oslabení 
a tedy zobecnění řešení. Ve své bakalářské práci dosáhl autor originálních výsledků, na několika 
místech jsou odvozené vztahy obecnější než v dostupné literatuře. 

V závěru je spočteno úhlové zrychlení, které lokální YORP jev udělí planetce. Práce zcela 
splňuje zadání, nadto  aplikuje výsledky na zajímavý případ planetky (25143)  Itokawa,  které  se 
věnuje v posledních letech velká pozornost v odborné literatuře právě v souvislosti s YORP jevem. 
Výsledky bakalářské práce nabízí alternativní vysvětlení pozorovaného zrychlování rotace Itokawy. 

Bakalářská práce má nadstandardní rozsah a je na ní patrné velké množství práce, kterou autor 
udělal. Text má vysokou stylistickou, typografickou i grafickou úroveň, překlepů nebo tiskových 
chyb je minimum. 

Celkově  hodnotím práci  jako  vynikající,  doporučuju  ji  k  obhajobě  a  navrhuji hodnocení 
výborně. 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

K práci mám pár drobných připomínek a komentářů.
* strana 25 a 26, rovnice 5.9–5.12: Myslím, že při použití definice \beta_n chybí v rovnicích 5.11 
a 5.12 koeficient 1/sqrt(2).
* strana 43, odstavec 3; strana 49, odstavec 2: Značení os je konzistentní, bylo by nicméně dobré 
souřadný systém definovat na začátku textu.
* strana 54, obrázek 31b: Obrázek je barevný, popisek počítá s černobílým.




