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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Předložená bakalářská práce využívá plazmová a magnetická data změřená družící 

MAVEN v okolí Marsu pro systematickou analýzu poloh rázové vlny a indukované magnetopauzy 

a jejich závislosti na relevantních parametrech. Je využita nová – a na situaci okolo Marsu dosud 

nikdy neaplikovaná – metoda automatické identifikace jednotlivých regionů, kde se družice 

nachází (sluneční vítr, magnetosheath, indukovaná magnetosféra). 

 Práce obsahuje přehledný úvod do interakce slunečního větru s Marsem, jakož i stručný 

popis dat užitých v práci. Následuje kapitola s vlastními získanými výsledky, kterých je značné (na 

poměry bakalářské práce skoro až enormní) množství. Průměrné závislosti rychlosti plazmatu, 

jeho koncentrace a velikosti magnetického pole jsou užity k určení hraničních hodnot 

umožňujících automatickou identifikaci dílčích oblastí. Následně je vytvořen empirický model 

obou hranic zahrnující jejich závislost na dynamickém tlaku slunečního větru, výkonu ionizujícího 

slunečního záření a velikosti povrchových magnetických polí. Tato část práce byla navíc úspěšně 

publikována v impaktovaném časopise Journal of Geophysical Research – Space Physics 

(IF 2.799), tedy časopise standardně užívaném zainteresovanou vědeckou komunitou. Fungování 

modelu pro případ rázové vlny je dále ověřeno srovnáním s jednotlivými identifikovanými 

přesečeními a je provedeno rozšíření o závislost na Machově čísle. Nakonec je proveden pokus o 

nový přístup k tvorbě modelu založený na využití metod strojového učení. Získané výsledky jsou 

velmi slibné a poskytují příslib dalšího vylepšení modelu v blízké budoucnosti. 

 Veškerá analýza i příprava grafických výstupů probíhala v programovacím jazyce IDL 

(Interactive Data Language), který se pro zpracování družicových dat typicky/často používá. 

Vyzdvihl bych rovněž schopnost kolegy Linzmayera samostatně vědecky pracovat a jeho velký 

zájem o studovanou problematiku, kdy často přicházel s novými nápady a podněty na další 

vylepšení. 

 Po formální stránce nemám práci příliš co vytknout. Obrázky vytvořené v jazyce IDL 

odpovídají nejvyšším standardům, sazba pomocí systému LaTex pak vedla na přehledné číslování 

kapitol, rovnic i obrázků. Za jasný doklad kvality výsledků získaných v rámci předložené práce 

pak považuji, že jejich část byla úspěšně publikována v impaktovaném časopise. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Žádné nemám. S kolegou Linzmayerem jsme o získaných výsledcích a možných příčinách 

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

formou. 
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěl/a 

 

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: 

 

 

V Praze, 7.6.2021 


