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Práce se zabývá vlastnostmi turbulence ve slunečním větru na škálách v okolí přechodu z inerciální 
oblasti, kde dominuje turbulentní kaskáda, do oblasti, kde začínají hrát roli další, kinetické procesy, 
na základě pozorování in situ družic Spectr-R (přístoj BMSW) a Wind (přístoje MFI a SWE).

Turbulence v bezsrážkovém plazmatu je v současnosti  velice aktuální téma s mnoha otevřenými 
otázkami.  Analýzy  družicových  dat  z  přirozené  laboratoře,  slunečního  větru,  představují  jeden 
z hlavních zdrojů informací pro lepší pochopení tohoto komplikované jevu. 

Práce studuje tři problémy a přináší tyto hlavní nové výsledky:

1. Změna  turbulentních  fluktuací  způsobená  přechodem  (tzv.  meziplanetární)  rázové  vlny: 
pozorování ukazuje, že přechod relativně slabých rázových vln vede primárně k amplifikaci 
turbulentních fluktuací. 

2. Vlastnosti útlumu turbulentních fluktuací v oblasti za rázovou vlnou: analýza ukazuje, že 
útlum  turbulentních  fluktuací  nezačíná  hned  za  rázovou  vlnou,  ale  po  přechodné 
oblasti/době, která je daná charakteristickou nelineární časovou škálou turbulence.

3. Analýza bezrozměrných parametrů, polarizací či stlačitelností a jejich srovnání s teoretickou 
předpovědí pro kinetické Alfvénovy vlny:  analýza ukazuje,  že fluktuace na protonových 
škálách mají vlastnosti srovnatelné s teoretickou předpovědí pro kinetické Alfénovy vlny, 
nicméně  rozptyl  naměřených  a  teoretických  hodnot  nechává  otázku  role   kinetických 
Alfvénov vln v turbulenci ještě otevřenou.

Část novosti a originality těchto výsledků je díky přístroji BMSW pro měření plazmatu na malých 
škálách, který byl vyvinut na MFF UK. 

Po formální  stránce je  práce rozdělena do několika kapitol  obsahujících úvod do problematiky 
turbulence a vln ve slunečním větru, popis družic, přístrojového vybavení, použitých metod analýz 
dat,  popis  výsledků  a  jejich  diskusi.  Práce  je  doplněna  kopiemi  třech  článků  v časopise 
Astrophysical Journal Americké Astronomické společnosti, kde je A. P. prvním autorem.

Určitým nedostatkem doktorské práce  je  slabší  provázanost  teoretické  části  a  části  prezentující 
výsledky. Také popis výsledků je velice stručný.

K práci mám jeden komentář a pár dotazů:

• V předmluvě  se  mluví  o  samopodobnosti  (self-similarity)  turbulentních  fluktuací 
v interciální oblasti. Tato samopodobnost se musí chápat spíše v obrazném slova smyslu, 
experimentální  i  simulační  výsledky ukazují,  že  statistické vlastnosti  fluktuací  se  mění 
v závislosti na škále (na menších škálách mají fluktuace více negaussovské rozložení).



1. Obrázek  6.1  představuje  porovnání  spektrálních  hustot  protonových  proudů  před  a  za 
rázovou vlnou. Tato analýza je provedena v závislosti na frekvenci. Jak se tyto výsledky 
změní, když se spektra převedou na závislost na vlnové vektoru? A jak vypadá srovnání 
spektrálních hustot, když se vlnové vektory normalizují na lokální protonové škály?

2. Jaká je typická šířka přechodové oblasti (odhadnutá jako cca. 10tnl) v km či protonových 
inerciálních vzdálenostech/gyropoloměrech?

Doktorská práce je založena na výsledcích publikovaných v Astrophysical Journal ve třech prvo-
autorských článcích prokazujících schopnost autora samostatné vědecké práce. Doktorská disertační 
práce splňuje veškeré zákonem stanovené podmínky, a proto ji doporučuji k obhájení. 
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