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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Kolega Nečada se aktivně zapojil do práce na zadaném tématu, posléze však tempo zvolnil a práci 

dokončil v poněkud nestandardním termínu. Jde ale přesto, dle mého názoru, o práci zdařilou, 

kterou doporučuji uznat jako práci bakalářskou. Kolega Nečada dokázal úspěšně nastudovat 

příslušnou literaturu a sepsat její stručný přehled. Zaměřil se především na teorii šíření 

elektromagnetických vln v plazmatu se zvláštním zřetelem k numerickým metodám sledování 

paprsků založeným na přiblížení geometrické optiky. Věnoval se též popisu prostředí, ve kterém 

se vlny šíří, s konkrétní aplikací na družicová měření v magnetosféře Země. Zde se zaměřil na 

modely magnetického pole, hustoty, teploty a složení plazmatu. Cílem praktické části práce bylo 

rozšířit stávající metody pro případ horkého plazmatu. Proto se kolega Nečada věnoval též  

problému řešení relativistické disperzní relace v tomto prostředí.  V rámci práce se mu nakonec 

podařilo úspěšně vyvinout vlastní program (s poněkud kryptickým názvem NPR) pro sledování 

paprsků v horkém magnetosférickém plazmatu a porovnat na jednom reálném případě jeho 

výsledky s existující jednodušší metodou pro studené plazma. Vzhledem k náročnosti vlastního 

vývoje nového programu již (s mým souhlasem) nedošlo na rozsáhlejší použití nové metody pro 

data z družic Cluster a Polar, tak jak bylo původně zmíněno v zadání práce. Rozsah práce by pak 

značně překročil rozsah obvyklý pro práci bakalářskou.   

 

Po formální stránce jde o práci psanou vytříbeným jazykem obsahujícím např. správně použité 

přechodníky, graficky výborně upravenou, v elektronické verzi též s četnými křížovými odkazy.  

Kolega Nečada důsledně používá starší pravopis (např. ve slovech plasma, arsenálem, dispersní, 

diskretizační, representovány), který není zcela v souladu se současným jazykovým územ.  Tento 

pravopis však není, až na zcela archaické výrazy „fasovou“ (str. 9)  a „všěchny“  (str. 17) na újmu 

srozumitelnosti textu. Jedinou výjimku z tohoto systematického přístupu tvoří titulní strana práce 

se zadaným názvem práce a jménem katedry, kde slovo „plazma“ působí poněkud cize.  

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

K práci kolegy Nečady nemám dalších zvláštních připomínek a celkově jeho přístup hodnotím 

velmi kladně i přes výše zmíněné pomalejší tempo postupu práce. 
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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