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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

 Předložená diplomová práce se zabývá analýzou ionosférických dat získaných v okolí 

Marsu družicemi Mars Express a MAVEN. Cílem práce bylo využít těchto rozsáhlých měření 

elektronové koncentrace k detailnějšímu pochopení variability ionosféry Marsu, především pak 

pozorovaných fluktuací na malých škálách a vlivu lokálních povrchových magnetických polí. 

Výsledky získané Bc. Maruškou zpracováním aktuálních družicových dat jsou originální a otvírají 

prostor pro další budoucí výzkum. K jejich dosažení bylo využito programovacího jazyka IDL, 

který se v oboru typicky/často užívá. 

 Práce obsahuje poměrně ucelený úvod do studované problematiky, jakož i přehledný popis 

dat užitých v práci. Kolega Maruška v tomto ohledu jednoznačně prokázal svůj vhled a poměrně 

hluboké porozumění studovanému systému a používaným metodám měření. Rovněž bych rád 

zdůraznil jeho značnou samostatnost při řešení. 

Získané výsledky lze rozdělit na tři hlavní části. V první byla provedena systematická 

studie průměrných elektronových koncentrací v závislosti na výšce a zenitním úhlu Slunce, a to 

zvlášť pro oblasti se slabými a se silnými povrchovými magnetickými poli. To umožnilo ukázat 

vliv těchto magnetických polí na formování ionosféry, zvláště ve vyšších výškách. Pozorované 

závislosti jsou navíc dobře konzistentní pro obě datové sady (Mars Express, MAVEN). V druhé 

části práce pak byly studovány maximální elektronové koncentrace v ionosféře, resp. jejich 

odchylky od očekávaných závislostí předpovězených na základě jednoduché (ale velice přesně 

fungující) Chapmanovy teorie. Třetí a nejrozsáhlejší část práce je pak věnována studiu fluktuací 

elektronových koncentrací. Je ukázáno, že výkonová spektra těchto fluktuací lze dobře popsat 

pouhými dvěma parametry (výkon a sklon spektra), jejichž závislost na možných kontrolních 

parametrech je následně studována. 

 Po formální stránce nemám předložené diplomové práci příliš co vytknout. Obrázky 

vytvořené v jazyce IDL jsou vysoce kvalitní, stejně jako sazba a celková grafická úprava. Práce je 

psaná velice slušnou angličtinou. Má hlavní potenciální výtka se vztahuje k výsledkům jako 

takovým. Ačkoli originální, byla by bez dalšího rozšíření jejich případná publikace v kvalitním 

impaktovaném časopise pravděpodobně komplikovaná. Práci jako celek přesto považuji za velmi 

dobrou a jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Žádné nemám. S kolegou Maruškou jsme o získaných výsledcích a jejich možné interpretaci 

pravidelně diskutovali a nevidím proto důvod ptát se ho nyní a touto formou. 

 

Práci  

 doporučuji  

❑ nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

❑ výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěl/a 
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