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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

 Předložená bakalářská práce využívá rozsáhlý soubor družicových přesečení magnetopauzy 

ke studiu vlivu doposud typicky neuvažovaných parametrů na její polohu. Pozornost je konkrétně 

věnována jednak vlivu topologie ne zcela dipólového magnetického pole Země, jednak vlivu 

kruhového proudu tekoucího vnitřní magnetosférou. Za účelem vyloučení vlivu ostatních faktorů 

(především měnícího se dynamického tlaku slunečního větru) není studována pozorovaná 

vzdálenost jako taková, ale pozorovaná vzdálenost normována vzdáleností vypočtenou na 

základně typicky užívaného empirického modelu. Tento postup umožňuje jednoduše a efektivně 

analyzovat dodatečný vliv v původním modelu neuvažovaných parametrů. 

 Úvodní kapitoly bakalářské práce poskytují ucelený základní přehled o studované 

problematice a konfiguraci uvažovaného systému. Stěžejní je pak kapitola obsahující výsledky 

analýzy. Je demonstrován očekávaný – sice slabý, ale díky značnému množství dat detekovatelný 

– vliv konfigurace zemského magnetického pole na polohu magnetopauzy. Vliv kruhového proudu 

se pak podařilo prokázat jak při jeho popisu založeném na modelu externího magnetického pole, 

tak při jeho popisu na základě geomagnetického Dst indexu. Získané závislosti jsou významné i 

s ohledem na pochopení nejednoznačného vlivu magnetické složky Bz meziplanetárního 

magnetického pole. Kolegyně Machková pak v rámci své bakalářské práce dále navrhla způsob, 

jak získané závislosti pomocí jednoduchých fitů zakomponovat do existujících modelů polohy 

magnetopauzy, a ukázala zlepšení výsledného modelu v porovnání s modelem původním. 

 Veškerá analýza i příprava grafických výstupů probíhala v programovacím jazyce IDL, 

který se pro zpracování družicových dat typicky/často používá. Kolegyně Machková si práci v něm 

na poměrně slušné úrovni rychle osvojila, samostatně prováděla příslušnou analýzu družicových 

dat, a následně diskutovala o získaných závislostech. 

 Po formální ani faktické stránce nemám práci příliš co vytknout. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Žádné nemám. S kolegyní Machkovou jsme o získaných výsledcích a možných příčinách 

pozorovaných závislostí pravidelně diskutovali a nevidím proto důvod ptát se jí nyní a touto 

formou. 
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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