
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 
 
 

 posudek vedoucího  posudek oponenta   
 bakalářské práce   diplomové práce 

 
 
 
Autor: Bc. Dominik Vach 
Název práce: Anelastic deformation of planetary bodies 
Studijní program a obor: Fyzika – Obecná fyzika  
Rok odevzdání: 2016 
 
 
 
Jméno a tituly vedoucího: Ondřej Čadek, prof. RNDr. CSc. 
Pracoviště: katedra geofyziky 
Kontaktní e-mail: ondrej.cadek@mff.cuni.cz 
 
 
 
Odborná úroveň práce:  
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Věcné chyby: 
téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 
 
Výsledky: 
 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 
 
Rozsah práce: 
 veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 
 
Grafická, jazyková a formální úroveň: 
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 
 téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 
 
Celková úroveň práce: 
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
 
 
 
 
 



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
Student připravil vlastní výpočetní program umožňující simulovat viskoelastickou deformaci 
planetárních těles vyvolanou slapovým zatěžováním. Správné fungování programu pečlivě ověřil 
proti limitním případům a provedl řadu simulací, v nichž srovnal tradičně uvažované 
maxwellovské řešení s řešením spočteným pro alternativní kelvinovský model. Třebaže diskuse 
výsledků nejde příliš do hloubky, jsou tyto výsledky cenné z hlediska posouzení významu 
kelvinovské reologie pro slapové zahřívání ledových měsíců a planet s vázanou rotací. Za zcela 
originální část práce považuji programový modul pro Kelvin-Voigtův reologický model, založený 
na spektrálním rozkladu řídících rovnic v prostorové oblasti a jejich numerické integraci v čase. 
 
Přístup studenta k řešení bakalářského projektu byl příkladný. Práci se věnoval svědomitě a při 
přípravě konečného textu projevil velkou míru samostatnosti. Práce je psána slušnou angličtinou a 
obsahuje jen minimum nepřesností a typografických chyb. 
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Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
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