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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Bakalářská  práce  se  věnuje  numerickým  simulacím  deformace  slapově  zatěžovaných  planet
a měsíců.  K  popisu  jsou  použity  rovnice  mechaniky  kontinua  pro  tradičně  používanou
Maxwellovu reologii  a v planetologii  opomíjenou Kelvinovu-Voigtovu reologii.  V úvodní části
se Dominik  Vach  věnuje  popisu  rozdílu  mezi  použitými  reologiemi  pro  názorné  1D analogy.
V další části se práce zabývá shrnutím použitých rovnic, jejich prostorové i časové diskretizaci a
numerické implementaci. Vytvořený numerický kód je v závěrečné části využit k výpočtu slapové
deformace  a  slapové  disipace  pro  Merkur,  Zemi  podobné  exoplanety  a pro měsíce  Enceladus
a Europa. Výsledky jsou dobře popsány, diskuse výsledků je však místy zavádějící či nedostatečná,
což se však není u studentů bakalářského studia neobvyklé.
I  přes  omezený  čas  odpovídající  řešení  bakalářské  práce  student  dokázal  sám  odvodit  a
naprogramovat numerické řešení slapové deformace a použít tento program pro studium slapově
zatěžovaných těles. Práce je psaná v angličtině a  z formálního hlediska práce obsahuje jen malý
počet chyb. Práci proto doporučuji uznat jako bakalářskou a hodnotit  ji  klasifikačním stupněm
výborně.

Komentáře:
- V práci jsou zřejmě volně používány a zaměňovány dvě různé definice tenzoru deformace (2.53,
definice s faktorem 1 či 1/2). Vzhledem k používaným reologickým vztahům (1.3-1.4) by definice
měla  obsahovat  faktor  1/2.  S  tím  souvisí,  že  v  rovnicích  (2.54,2.56-2.58)  přebývá  faktor  2
u druhého  členu  levé  strany. Nicméně  program byl  v  případě  Maxwellova  modelu  porovnán
s výsledky již existujících kódu, předpokládám tedy, že jde jenom o typografickou chybu.
- Diskuse výsledků obsahuje velké množství spekulací a jak student přiznává, byla by potřeba
podrobnější numerická studie k jejich potvrzení/vyvrácení. 
- V tabulce 3.1 jsou zaměněny hustoty pláště a jádra.
-  Některé používané výrazy jsou nepřesné či  zjednodušené například:  "e is  the eccentricity of
the planetary body" (strana 26), nesprávně se používá pro ledové měsíce výraz "mantle" místo "ice
shell", neobvyklé je také spojení „asynchronous rotation“ v případě Merkuru na místo „3:2 spin
orbital resonance“.
- Rok na Merkuru je delší než den (viz strana 38). Potenciál pro 3:2 spin orbitální rezonanci (3.1)
je napsán správně,  však značí střední denní pohyb a nikoli úhlovou rychlost rotace.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
-  Proč se v práci  porovnávají  a  studují  právě amplituda  radiálního  posunutí,  fázové zpoždění
a celková disipace? V práci chybí přesná definice a popis numerické implementace těchto veličin.
- Pro Zemi podobné exoplanety výsledky ukazují lineární závislost amplitudy radiálního posunutí,
posun  maxima  fázového  zpoždění  a  výraznou  závislost  disipace  se  změnou  budící  periody.
Je možné tyto výsledky porovnat s teoretickým řešením?
- Dají se pro studovaná tělesa porovnat získané výsledky s pozorováním?

Práci 
X doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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