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Autor v práci podává přehled současných možností detekce bleskových výbojů v atmosféře. 
V první části práce se zabývá popisem blesku, uvádí přehled základních vlastností a typů 
bleskových výbojů. Poté následuje stručný úvod do problematiky elektrických vlastností 
atmosféry. Stěžejní část teoretické části práce je pak věnována vlastnímu popisu současných 
možností detekce blesků, které se v různých částech světa používají.  
V experimentální části práce přináší popis dvou detekčních systémů, které jsou k dispozici 
v Česku, tedy CELDN a LINET (ten je mimochodem provozován na KMOP MFF UK) a pro 
vybrané situace pak uvádí podrobné srovnání na základě dostupných dat. 
Práce je po formální i grafické stránce na velmi vysoké úrovni. Počet tiskových i věcných chyb je 
velmi malý a přiměřený rozsahu práce. Snad jedině uvedení jednotky atm v kapitole o Zpětném 
výboji na str. 5 nepovažuji za nejvhodnější, v meteorologii se preferují jednotky SI.  
 
Oceňuji vlastní invenci autora a jeho hypotézu o možných důvodech rozdílů v detekčních 
systémech používaných v Česku (zde je nutné připomenout, že autor psal práci v době, kdy teprve 
začíná se studiem meteorologie). Ocenit je nutné i to, jak autor nakládal s anglickými pojmy, pro 
které vždy není v češtině jednoznačný nebo ustálený ekvivalent. 
 
Práce splňuje kritéria stanovená pro bakalářské práce a proto ji doporučuji přijmout k obhajobě. 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Mohl by autor stručně popsat, jak dochází ke vzniku center nábojů v kupovité oblačnosti, 
zejména v oblaku druhu Cumulonimbus? 
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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