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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 Předložená bakalářská práce využívá data získaná družicí DEMETER (výška cca 700 km) 

v letech 2004-2010 pro studium elektromagnetických vln pocházejících z výkonných 

nízkofrekvenčních (desítky kHz) vojenských vysílačů a jejich vlivu na ionosféru. Pozorované vlny 

jsou přitom vysoce relevantní i pro dynamiku Van Allenových radiačních pásů, jelikož způsobují 

rozptyl v pitch úhlu a vysypávání těchto částic do atmosféry. 

 Práce obsahuje stručný teoretický úvod do řešené problematiky a základní popis družice 

DEMETER a užitých dat. Následuje část s vlastními získanými výsledky. Ty lze rozdělit do dvou 

hlavních částí. První z nich se zabývá podrobnou analýzou efektů jednoho konkrétního vysílače 

(NWC, v severozápadní Austrálii). Ten je význačný hned z několika důvodů. Jedná se o extrémně 

výkonný vysílač, navíc operující na frekvenci vhodné pro vlnově-částicové interakce. Především 

však v roce 2007 došlo k jeho dočasné (více než půl roku trvající) odstávce a je tak umožněno 

srovnání situace v období vypnutého a zapnutého vysílače a tím i přímé experimentální 

vyhodnocení jeho efektů. Je ukázáno, že ačkoli průměrná koncentrace plazmatu na výškách 

družice je činností vysílače prakticky neovlivněna a průměrná teplota roste pouze nepatrně, 

dochází ke vzniku značných fluktuací obou těchto parametrů. Pozorovaná intenzita vln je navíc 

zvýšena v podstatně širším pásmu frekvencí, než by odpovídalo signálu vysílače jako takovému. 

Rovněž byly pozorovány zvýšené toky energetických elektronů vysypávaných z radiačních pásů. 

Tyto výsledky se povedlo publikovat v impaktovaném časopise Journal of Geophysical Research – 

Space Physics (IF 2.799), tedy časopise standardně užívaném zainteresovanou komunitou. V druhé 

části práce se kolega Pekař věnoval studiu signálů pocházejících z ruských vysílačů, které vysílají 

pouze v definovaných krátkých časových intervalech. Na základě analýzy pozorovaných vlnových 

intenzit se mu podařilo odhalit vysílací schéma těchto vysílačů. Rovněž využil občasná družicová 

data s vyšším časovým rozlišením k analýze časového vývoje signálu během jednotlivých pulzů. 

 Veškerá analýza i příprava grafických výstupů probíhala v programovacím jazyce IDL, 

který se pro zpracování družicových dat typicky/často používá. Vytvořené obrázky tak odpovídají 

nejvyšším standardům. Vyzdvihl bych rovněž schopnost kolegy Pekaře samostatně vědecky 

pracovat a jeho velký zájem až nadšení pro studovanou problematiku. V práci jsou občasné drobné 

formální chyby (např. desetinné tečky místo desetinných čárek) a čtenář by možná uvítal 

přehlednou tabulku s polohami/frekvencemi analyzovaných vysílačů. Jedná se ale z mého pohledu 

o naprosté drobnosti, výsledkově je práce dle mého názoru naprosto excelentní, jak dokládá i 

publikace získaných výsledků v respektovaném impaktovaném časopise. Hodnotím ji proto 

jednoznačně jako výbornou. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Žádné nemám. S kolegou Pekařem jsme o výsledcích a možných příčinách pozorovaných 

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

 

Práci  

 doporučuji  

❑ nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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