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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
Autor nastudoval problematiku šíření elektromagnetických vln v plazmatu. Věnoval se zejména 
paprskovému přiblížení založenému na principech geometrické optiky. V tomto přiblížení je nutné 
vhodně zvolit způsob popisu prostředí. Autor nastudoval i tuto oblast, má přehled o modelech 
ionosféry, magnetosféry a dalších potřebných parametrech. Autor se ve své práci věnoval rozšíření 
stávajících modelů o případ horkého plazmatu. Vytvořil vlastní program, který umožňuje sledovat 
paprsek v horkém magnetosférickém plazmatu. Autor uvádí jeden příklad, na kterém srovnává 
výsledek sledování paprsku pomocí nového programu a pomocí starší metody.  
Práci považuji co do rozsahu i úrovně jako vhodnou pro přijetí. Autor práci nepojal jako pouhou 
rešerši, vytvořil i vlastní program, který úspěšně otestoval a porovnal s výsledkem dosaženým 
jinou metodou. V porovnání mi chybí detailnější diskuse, ale uznávám, že podrobným rozborem 
výsledků by práce značně překročila rozsah obvyklý pro práci bakalářskou. 
 
V dalším textu uvádím konkrétní připomínky k textu práce. Nejsou to ani tak výtky k podané 
práci, spíše podněty k zamyšlení.   
 
2. Ray tracing 
 V popisu metody chybí zmínka o slabinách tohoto přístupu – zejména pro prostředí s rozhraními 
bývá komplikací sledování všech možných paprsků vzniklých odrazem/lomem na rozhraní. Také 
může být problém s výpočtem jejich amplitudy. 
 
2.1.1 Meze použitelnosti RT 
Zde postrádám diskusi praktické použitelnosti metody pro studované prostředí. Bylo by vhodné 
uvést typické vlnové délky detekovaných signálů a porovnat je s velikostmi nehomogenit prostředí 
(podnět pro otázku do diskuse). 
 
3. Magnetosférické plasma 
rozdělení ionosféry do několika vrstev není dáno jen různými absorpčními koeficienty v různých 
výškách. Podstatná je i změna složení atmosféry s výškou, změna hustoty, rychlosti rekombinace a 
další faktory. 
 
3.1 
Tvrzení „okamžité magnetosférické počasí příliš předvídat nelze“ je názorem autora a není nijak 
argumentováno. Mnoho lidí se o něco takového snaží a pokud by to „nešlo“, měl by jim autor 
pádnými argumenty doložit, proč je jejich snažení marné. Každopádně je možné ale okamžitý stav 
zjistit z měření – je množství GPS měření, měření vertikálních ionosférických profilů apod.  
 
3.1.1 
Krom modelu IRI je dnes populární i model NeQuick, který např. bude použit u družic Galileo ke 
korekci vlivu ionosféry.  
 
5. 
Autor si stěžuje na nepřehlednost historického kódu bez dokumentace v jazyce FORTRAN. 
Předpokládám tedy, že jeho vlastní kód je opatřen takovou dokumentací, aby byl pro další 
případné uživatele dokonale přehledný. 
 
 
 



5.2 
* nadmořská výška 1000km … u těchto rozměrů bych už asi radši mluvil o vzdálenosti od 
povrchu než o „výšce“. 
 
* Srovnání paprsků napočítaných autorem s původní simulací – ve srovnání mi chybí porovnání 
výhod/nevýhod nové metody – je rychlejší, přesnější? Autor pouze zmiňuje „mírné odlišnosti“. 
Jsou podstatné? Co za nimi stojí (model prostředí, numerické metody,…)? Toto je potřeba 
detailněji diskutovat.   
  
Překlepy/gramatika 
V celém textu: 
fasová rychlost -> fázová rychlost 
V české literatuře je termín fázová rychlost zcela běžně používán. S verzí „fasová rychlost“ jsem 
se nesetkal. 
 
Narozdíl -> na rozdíl 
 
Drobnosti: 
(s.15) Magnetosferické plasma -> Magnetosférické plasma (hned v další větě používá autor termín 
magnetosféra a měl by být konzistentní) 
(s.15) Pronikání níže k Zemi (raději blíže) 
(s.15) Výška 4-5 Re (raději vzdálenost než výška) 
(s.17) všěchny – všechny 
(s.25) numerických simulací vln -> numerických simulací šíření vln 
(s.25) sice vcelku vcelku ->  sice vcelku vcelku 
(s.25) testo -> tento 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Autor by mohl diskutovat podmínky použitelnosti paprskového přiblížení v jeho aplikaci. Jaké 
signály sleduje a pro jak velké nehomogenity je ještě paprskové přiblížení vhodné.  
 
Drobnou komplikací u paprskové metody bývají rozhraní. Pokud správně chápu, autor se tomuto 
problému vyhnul tím, že parametry prostředí prokládá kubickými splajny (a má tedy jen jeden 
paprsek, neštěpí se…). Bylo by vhodné diskutovat, zda je tento přístup korektní pro uvažovaný 
frekvenční (signál) a rozměrový (nehomogenity prostředí) rozsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Práci  
⌧ doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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