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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta i

Dipiomová práce p. Ševečka je věnována numerickým simulacím srážek asteroidů, přičemž pro
fragmentační fázi byla využita lagrangeovská metoda SPH a pro reakumulační fázi N-částicová
integrace s k-d stromem, aby byla úloha zvládnutelná pro řádově 105 částic. Příslušné výpočetní
kódy SPHS (Benz & Asphaug 1994) a Pkdgrav (Richardson 2000) byly k dispozici díky navázané
spolupráci, ale musely bft studentem uplavovány (viz níže). V práci je nejprve podán přehled
metod, popis fyzikálního modelu a jeho nejistot. Pak jsou přehledně prezentovány výsledky
125 simulací pro zvolenou velikost terče ].0 km a různé parametry projektilu (velikosť, rychlosti
a úhly). Nakonec jsou odvozeny paramenické relace popisující výsledná rozdělení velikostí
foagmentů, která budou použita v jednodušších koiizních modelech hlavního pásu asteroidů nebo
pro určování velikostí mateřských těles rodin asteroidů. Součástí je i preprint článku, připravený
k podání do časopisu lcarus.

S\^ým rozsahem a kvalitou práce beze zbytku splňuje požadavky. Výsledky jsou nové a původní,
qýborně doplňují předchozí práce renomovaných autorů. Cením si i zpracovaného přehledu, kam
student zařadil svá odvození některých méně triviáiních vztahů. Přístup studenta byl přil<iadný
a to i v časech, kdy se nám nedařilo. Až po mnoha testech a různých úpravách kódu se podařilo
v5řešit problém s nezachováváním celkové energie, zvláště citelný u malých terčů o průměru
1 km. Byl způsoben interferencí zvukoqých vln odražených od nepravidelného rozhraní
monolitického a zcela zničeného materiálu, jejichž vlnové délky postupně klesaly pod dané
roz]išení. Velrni slibná je provedená implementace proměnlivého roz§šení podle Diehla aj. (2012),
kterou v budoucnu využijeme pro zpřesnění simulací kráterování. Jsem si zcela jist, že
s p. Ševečkem bude rudost rpoiup.u.o.rat i v rámci doktorského studia.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

V jakých situacích by metoda SPH nebyla vhodná? JakYIn způsobem funguje Balsaruv přepínač?

Jaké jsou hlavní nejistoty observačních dat (zejm. rozdělení velikostí rodin), s nimiž výsledky
sinrulací chc enre pororrnávat?
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