
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy 
 
 

� posudek vedoucího   posudek oponenta   
 bakalářské práce  � diplomové práce 

 
 
Autorka: Anna Machková 
Název práce: Empirické modelování polohy zemské magnetopauzy 
Studijní program a obor: Fyzika, Obecná fyzika 
Rok odevzdání: 2018 
 
Jméno a tituly oponenta: Mgr. Kostiantyn Grygorov, PhD 
Pracoviště: Katedra fyziky povrchů a plazmatu, MFF UK 
Kontaktní e-mail: grigorov88@gmail.com 
 
 
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 oponenta: 

Předložená bakalářská práce se věnuje hledání vlivu (a) zemského nedipólového 
magnetického pole a (b) magnetosférického kruhového proudu na změnu polohy magnetopauzy 
Země v okolí subsolárního bodu v rovině ekliptiky.  

Práce se skládá z úvodu, ve kterém se autorka věnuje motivaci a cílům práce, závěru a ze 4 
kapitol a celkem má 38 stran. První kapitola obsahuje krátký, ale výstižný přehled současných 
znalostí o magnetopauze a souhrn používaných empirických modelů včetně jejich výhod či 
nevýhod. Součástí kapitoly je i problematika kruhového proudu, který tyto modely nepoužívají a 



jeho souvislost s geomagnetickým Dst* indexem a některé běžně užívané modely magnetického 
pole v zemské magnetosféře. V kapitole 2 je představena rozsáhlá databáze průchodů 
magnetopauzou různými družicemi a provedena analýza pokrytí dat zkoumané oblasti. Kapitola 3 
je již věnovaná výsledkům studie, to je statistické analýze velkého množství dat (16800 průchodů 
magnetopauzou). Pro eliminaci známých závislostí (např. dynamický tlak slunečního větru, IMF 
Bz) používá autorka vybraný model a pracuje s relativními vzdálenostmi magnetopauzy 
(pozorovaná vzdálenost je normovaná modelovou pro daný průchod). Popsány jsou jak výsledky 
zkoumaní závislosti polohy magnetopauzy na známých faktorech (např. období rychlého a 
pomalého slunečního větru), tak i na dosud neuvažovaných faktorech jako je deformace dipólu 
magnetického pole Země nebo započítaní vlivu kruhového proudu pomocí modelu T96 a 
skutečných pozemních měřeni pomoci Dst* indexu v době průchodu magnetopauzou. Pro tyto 
závislosti bylo provedeno fitování a určeni koeficientu, kterým byl následně upraven stávající 
empirický model. V kapitole 4 je provedena velmi podrobná diskuze korekce modelu a vlivu 
všech nově studovaných faktorů, které mohou ovlivnit polohu magnetopauzy. V závěru jsou 
stručně a přehledně shrnuty nové poznatky.  

Práce je velmi dobře napsaná a obsahuje velké množství práce, všechny vytyčené cíle byly 
dosaženy. Obrázky jsou na dobré grafické úrovni a byly vytvořeny pomocí zvládnutého 
programování v jazyku IDL (Interactive Data Language), což je obdivuhodné. Autorka prokázala 
zdatnost i při interpretaci dat složitého magnetosférického systému.  
  Stylisticky má práce některé drobné nepřesnosti. Použitý systém GSM byl zmíněn na str. 
8, ale jeho popis je až na str. 13. V obdobných pracích je standardem popisovat družice a jejich 
dráhy již při popisu souboru použitých dat (nikoliv až v diskuzi) a stejně tak používat jednotky 
[RE] spiše než [km] (jak je to v Tabulce 1). Histogramy na obr. 9 by mohly být více pro čtenáře 
„čitelné“ pokud by popis souvisejících hodnot a jejich barva byly součástí obrázků. V práci jsou 
drobné chyby (např. zmatená slova na str. 29 „s apogeem 9 RE a perigeem 30 RE“).  

Nicméně zmíněné drobné nedostatky nikterak nesnižuji vysokou hodnotu provedené práce. 
Získané výsledky jsou originální a přispívají k rozšíření znalostí o dynamice magnetopauzy a 
faktorech, které její polohu ovlivňují. Domnívám se, že výsledky práce by mohly být publikovány 
v odborném recenzované časopisu. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Dokážete odhadnout další faktory (interní a externí), které by mohly ovlivnit polohu zemské 
magnetopauzy, ale jsou nezahrnuty v empirických modelech ani ve Vaší studii? 
 
Práci  
 doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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