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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Práce se zabývá zkoumáním vlivu signálů z vojenských pozemních VLF vysílačů na měření 

francouzské družice s nízkou drahou letu DEMETER. Vzhledem k provedeným měřením této 

družice se práce zaměřuje především na popis změn intenzity výkonové spektrální hustoty 

fluktuací elektrického pole, hustoty plazmatu a toků energetických elektronů v okolí vysílačů. 

V případě jednoho z použitých vysílačů (NWC) se navíc během zkoumaného období (téměř 6,5 

roku) podařilo získat srovnání uvedených parametrů v jeho okolí v případě, kdy vysílač fungoval a 

kdy ne. V práci jsou dále diskutovány efekty pravděpodobně několika ruských vysílačů, které 

vysílají na frekvenci 18,1 kHz a byly mj. analyzovány pomocí FFT. 

V první kapitole jsou krátce představeny použité VLF vysílače a mechanismus šíření emisí 

z těchto vysílačů v magnetosféře včetně možných zdrojů tlumení signálu. Druhá kapitola obsahuje 

základní údaje o družici DEMETER a popis jejích přístrojů relevantních pro obhajovanou práci. 

Cíle práce jsou uvedeny ve třetí kapitole a ve čtvrté kapitole jsou představeny získané výsledky. 

Diskuze dosažených výsledků je uvedena v páté kapitole. 

Práce obsahuje řadu originálních výsledků, které ukazují, že autor se řešenou problematikou 

zabýval dostatečně důkladně a praktické části svojí bakalářské práce věnoval značnou pozornost. 

Zároveň dokládají rozsah témat a technik, s kterými ve svém výzkumu pracoval. 

Po formální stránce ovšem práce působí poněkud nedotaženě a zhuštěně. Ačkoliv je rozsah 

práce (19 stran textu) přiměřený rozsahu bakalářské práce, text je místy jen velmi zběžný a 

nepodává dostatečné vysvětlení výsledků a postupu, jak se k nim autor dostal. Teoretická část je 

navíc velmi stručná. V textu například autor zmiňuje dvanáct použitých vysílačů, ale nikde není 

uveden jejich přehled. Pro samotné výsledky práce jsou navíc relevantní jenom NWC vysílač a 

ruské vysílače, proto diskuze o původně dvanácti vysílačích působí spíše matoucím dojmem. 

Navíc v textu nikde není uvedena poloha NWC vysílače, i když se v práci diskutuje. 

 

Některé formální připomínky 

V úvodu práce nejsou vysvětleny některé pojmy, které autor dále používá, např. L slupka (L-shell). 

Tyto pojmy jsou navíc na různých místech v práci označovány různě. Obecně bych doporučovala 

držet zavedené pojmy v průběhu celého textu a neměnit je (např. sluneční x solární aktivita). 

 

Na obr. 3, 9, 11 není na ose y uvedena vykreslovaná fyzikální veličina (pouze její jednotka). 

 

Na obrázcích, které obsahují více panelů (např. obr. 4), bych doporučila přidat označení 

jednotlivých panelů, např. (a), (b). V textu je toto nápomocné k lepší orientaci a je snazší pochopit, 

který obrázek právě autor diskutuje. 

 

V česky psaném textu se (na rozdíl od anglického) odkaz na obrázky píše s malým písmenem. 

Správně by tak bylo např. „Polohy družice ve středech takto určených událostí jsou vyznačeny na 

obrázku10 s barevným kódováním odpovídajícím označení intervalů z obrázku 9.“ Podobně 

desetinná část se v českém textu odděluje desetinnou čárkou, nikoliv desetinnou tečkou jako v 

angličtině, tedy např. 18,1 kHz. 

 

V českém textu bych se dále snažila vyhnout používání anglicismů, pokud pro daný výraz existuje 

funkční český ekvivalent (např. ray tracing, pattern). 

 

V textu jsou uvedeny celkem tři způsoby citování prací s více autory (Němec, et al.; Rodger, C. J. 

a další; Berthelier a kol.). Doporučila bych vybrat si jeden styl a ten držet v celé práci. 

 



Pokud uvažuji polohy směrem na jih od vysílače, pak je geomagnetická šířka nižší, ne vyšší, jak je 

uvedeno v textu na str.12. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1. Kde se nachází vysílač NWC? Kde vysílač ICV? 

2. Proč nebyl k analýze představené na obrázku 9 použit také interval se zvýšenou průměrnou 

spektrální výkonovou hustotou mezi čtyřicátou osmou a čtyřicátou devátou minutou? Byla 

v tomto případě opravdu ztížená identifikovatelnost tohoto maxima kvůli poměrně 

vysokému průměru v okolí? 

3. Bylo měření v Burst módu zapnuté také v místech poloh dalších vysílačů diskutovaných 

v práci? Bylo by možné provést FFT i pro ně? 

4. Je posun zvýšené intenzity signálu v konjugované oblasti vzhledem k poloze vysílače dán 

pouze nevedeným šířením vln? Může autor uvést i nějaký jiný důvod? 

5. Zabýval se autor otázkou, jestli je v oblastech VLF vysílačů kromě zvýšené intenzity vidět 

i zvýšený výskyt konkrétních přírodních VLF emisí, které se nutně nevyskytují na 

frekvencích vysílačů? 

6. Existuje nějaké vysvětlení pro to, proč byla v roce 2007 v bezprostředním okolí NWC 

vysílače tolik zvýšená aktivita bleskových emisí, i když byl vysílač vypnutý? 
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