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Celkové hodnocení a připomínky: 
 Předkládaná dizertační práce se zabývá analýzou elektromagnetických plazmových vln 
pozorovaných v zemské magnetosféře na družicích DEMETER a Van Allen Probes. Práce se 
soustředí zejména na vlny hvizdového módu a na vlny, které jsou primárně buzeny bleskovými 
výboji. Studium elektromagnetických vln v magnetosféře, zejména vln hvizdového módu a 
iontově cyclotronních vln je aktuální téma, neboť tyto vlny mohou interagovat s energetickými 
částicemi, elektrony a ionty radiačních pásů, a ovlivňovat jejich dynamiku. Částice radiačních 
pásů mohou ovlivnit spolehlivost elektronických systémů družic, a znalost jejich dynamiky je 
proto důležitá. 
 Práce je sepsána poměrně stručně, ale přehledně a kvalitně. Je psána v anglickém jazyce. 
Přílohou práce je pět publikací v kvalitních mezinárodních časopisech (4 x J. Geophys. Res. Space 
Phys. a 1 x Geophys. Res. Lett.), u nichž je Mgr. Jan Záhlava první autor. Tento prvo-autorský 
počet publikací považuji za nadprůměrný. Vlastní práce je sepsána na 65 stranách a kromě již 
výše zmíněných příloh-publikací následuje hojný seznam referencí, které dokládají, že autor 
prostudoval značné množství literatury a umí zařadit svou práci do mezinárodního kontextu.  
 Práce se sestává z krátkého úvodu, kde autor představuje zemskou magnetosféru, plasmasféru, 
hvizdové vlny a vlnovod Země-ionosféra. Poté následuje popis měření a dat, které autor v práci 
využívá. Vlastní autorovu práci pak představuje: a) detekce a analýza hvizdových vln na 
družicích, a vyhodnocení délkové (longitudinální) závislosti výskytu hvizdových vln a její 
porovnání s výskytem blesků detekovaných na družicích optickými detektory (LIS/OTD) či 
pozemní globální sítí WWLLN. b) analýza a interpretace událostí, u nichž ve frekvenční oblasti 
(spektru) dochází k periodickému útlumu. Autor tyto události člení na dvě skupiny. V první 
skupině (VLF události) ke střídání spektrální intenzity dochází v pásmu několika kHz (klasické 
pásmo hvizdů). Ve druhé skupině (ELF události) ke střídání spektrální intenzity dochází na 
nižších frekvencích, povětšinou do 1.2 kHz. V tomto druhém případě se již nejedná o klasické 
pásmo hvizdů, jde o šíření pod frekvencí dolní hybridní resonance či na nejnižších frekvencích i 
pod cyklotronní frekvencí iontů. V prvém případě autor střídání intenzit vysvětluje interferencí 
módů ve vlnovodu Země-ionosféra. Tuto interpretaci podporuje i jednoduchá simulace, s níž je 
pozorování v poměrně dobrém souladu. V druhém případě autor předkládá hypotézu, že 
k formování událostí by mohlo dojít interferencí modů ve vlnovodu, který je tvořen oblastí 
zvýšených hodnot indexu lomu v oblasti výšek  okolo 110 km, tedy v ionosférické E vrstvě. Autor 
přiznává, že potvrzení či vyvrácení této hypotézy vyžaduje další analýzy a výzkum. S tím mohu 
jen souhlasit. Na základě předložených dat a obrázků se mi v tuto chvíli tato hypotéza jeví jako 
zcela nepotvrzená, vyžadující podstatně podrobnější analýzu a obsáhlejší diskuzi.  



Shrnutí: Celkově na mne předložená práce udělala kladný dojem a hodnotím ji jako výbornou. Za 
drobnou slabinu práce považuji nedostatečnou diskuzi a příliš stručnou analýzu v poslední 
kapitole 5.2. k poněkud spekulativní hypotéze o roli vlnovodu v E vrstvě na formování 
pozorovaných ELF událostí (podrobněji viz. „Případné otázky při obhajobě a náměty do 
diskuze…“). Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze, které vyplývají ze stručných a méně 
jasných částí textu: 
A) V úvodní kapitole představující plazmové hvizdové vlny se autor omezil na situaci, kdy se 
vlny šíří prakticky podél magnetického pole, a kdy lze zanedbat vliv iontů. Ve vlastní práci, 
zejména v kapitole 5.2, ale i částečně i v kapitole 4.1 a 4.2, se autor zabývá vlnami, které se šíří na 
frekvencích srovnatelných s cyklotronními frekvencemi iontů a pod velkým úhlem 
k magnetickému poli. To považuji za určitý nesoulad či přehnanou stručnost úvodní části. 
Navrhuji, aby autor stručně pohovořil o vlastnostech vln ve vícesložkovém plazmatu (jakým 
ionosféra je) na frekvencích srovnatelnými s cyklotronními frekvencemi iontů.   
B) V kapitole 5.2 (ELF události) autor uvádí, že průběh indexu lomu na obrázku může kolem 
výšek 110 km (oblast ionosférické E vrstvy) vytvářet vlnovod pro vlny šířící se pod velkými 
(kolmými) úhly k magnetickému poli. Závislost indexu lomu na frekvenci (až do frekvence dolní 
hybridní resonance, LHR) a na výšce je představena na obr. 5.20. Konstrukce obrázku je podle 
mne nedostatečně popsána, autor pouze zmiňuje využití modelu IRI. Není však specifikováno, 
jaká verze modelu IRI a jaká volba pro spodní ionosféru byla použita. Rovněž není jasné, jaké 
ionty bral autor do úvahy při výpočtu indexu lomu, a jakému lokálnímu času obrázek odpovídá. 
V textu na str. 54 autor zmiňuje, že podstatně více událostí bylo pozorováno v nočních hodinách. 
Průběh indexu lomu na obr. 5.20 však naznačuje poměrně dobře vyvinutou E vrstvu, která je 
typická spíše pro denní ionosféru. Rovněž není jasné, zda autor uvažoval i molekulární ionty 
přítomné v E vrstvě, které by měly snižovat frekvenci LHR. Nárůst LHR frekvence na obrázku 
5.20 v oblasti výšek E vrstvy dokládá výrazné zvýšení elektronové koncentrace, což je typické 
v těchto výškách zejména v denních hodinách. Bylo by dobré porovnat typický denní průběh 
indexu lomu a typický noční a ověřit/porovnat kvalitu navrhovaného vlnovodu během dne a noci a 
srovnat s pozorováním. Konstrukci obrázků by bylo dobré doložit průběhem koncentrace 
jednotlivých iontů a elektronů. Rovněž není zřejmé (popsáno), proč nejsou na obr. 5.20 
znázorňujícím průběh indexu lomu patrné víceiontové resonance, které lze ve vícesložkovém 
plazmatu na nízkých frekvencích očekávat. Rovněž chybí zmínka, zda autor uvažoval srážky, 
nebo  ne. Doporučuji, aby výše zmíněné připomínky autor prodiskutoval a objasnil během 
obhajoby. 
C) V obr. 5.15a je patrné lokální minimum okolo 500 Hz pro maximální frekvence událostí 
(červená křivka). Souvisí toto minimum nějak s protonovou cyklotronní frekvencí?     
D) Kapitola 5.1. Zatímco pro první VLF událost modelovaný spektrogram (5.9d) poměrně dobře 
odpovídá pozorovanému (5.9c), pro druhou událost je soulad mnohem horší; sklon struktur na obr. 
5.10c a 5.10d je dosti odlišný. Je pro to nějaké vysvětlení? Rovněž by bylo dobré podrobněji 
popsat, jak byla vybraná lokalita zdrojové bouře v případě současného výskytu více bouří na 
různých místech. 
E) Co je příčinou velkého rozdílu distribuce intenzit v MLT-LONG plotech mezi vlnami s malými 
a velkými úhly vlnových vektorů k magnetickému poli (obr. 4.14 a 4.14b)?          
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