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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Předložená bakalářská práce se věnuje určení polohy a tvaru rázové vlny a magnetopauzy u 

Marsu a použití neuronových sítí pro fitování modelu hranic.  

Práce se skládá z úvodu, ve kterém se autor věnuje motivaci a cílům práce, závěru a z 5 

kapitol a celkem má 23 strany. První kapitola obsahuje krátký, ale výstižný přehled současných 

znalostí o slunečním větru v okolí Marsu a souhrn používaných modelů. Součástí kapitoly je i 

předpoklad vylepšení používaných modelů v závislosti na relevantních parametrech. V kapitole 2 

je stručně popsána družice MAVEN, která byla hlavním zdrojem dat použitých v této práci. Kapitola 



3 popisuje hlavní a vedlejší cíle tyto práce. Kapitola 4 je již věnovaná výsledkům studie, to je 

statistické analýze velkého množství dat (~14.2 mil bodů měření). Autor používá metodu, která na 

rozdíl od předchozích metod nevyžaduje manuální identifikaci jednotlivých přesečení. Tato metoda 

je založena na metodě vyvinuté k určení polohy hranic kolem Země. Popsány jsou výsledky 

zkoumání závislosti polohy hranic při různých vnějších podmínkách a způsob optimalizace 

empirických modelů. Ověření modelu rázové vlny pomocí 2428 důvěryhodných přechodů ukázalo 

závislost na dalších parametrech, kterým byl následně upraven stávající empirický model. Strojové 

učení pomocí zvládnutého programování v jazyku IDL (Interactive Data Language) ukázalo, že 

neuronové sítě dobře určují polohu rázové vlny. V kapitole 5 je provedena velmi podrobná diskuze 

výhod či nevýhod používání popsaných modelů a neuronových sítí pro určení polohy rázové vlny a 

magnetopauzy u Marsu. V závěru jsou stručně a přehledně shrnuty nové poznatky.  

Bakalářska práce je velmi dobře napsaná a obsahuje velké množství analýz, všechny 

vytyčené cíle byly dosaženy. Obrázky jsou na dobré grafické úrovni. Autor prokázal zdatnost 

programování v jazyku IDL při interpretaci dat složitého magnetosférického systému.  

  Stylisticky má práce některé drobné nepřesnosti. Na obrázku 4.10 jsou polohy subsolárního 

bodu označeny jako R0, ale během celé práce se R0 nikdy neuvádí. Na druhou stranu v rovnici 1.4 

je poloha subsolárního bodu označena jako x0. Na obrázcích 4.1, 4.3, 4.4, 4.8 bych doporučil osu X 

v intervalu [-1:3] RM. 

Nicméně zmíněné drobné nedostatky nikterak nesnižují vysokou hodnotu provedené práce. 

Získané výsledky jsou originální a přispívají k rozšíření znalostí o Marsu.  

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Dokážete odhadnout další faktory (interní a externí), které by mohly vylepšit Vaši metodu a využít 

zbylých ~ 6.3 mil (44 % celé statistiky) nezatříděných bodů, čím ovlivnit přesnost polohy hranic?  

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 
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