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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Disertační práce E. Macúšové se zabývá analýzou vlastností přírodních elektromagnetických vln,
které vznikají nestabilitami plazmatu v magnetosféře Země. Hlavním objektem zájmu
doktorandky jsou zde vlnové emise šířící se ve hvizdovém módu, především nelineární vlnové
balíky elektromagnetických vln typu chorus. Tento výzkum přitahuje v poslední době velkou
pozornost díky možným vlivům těchto emisí na urychlování elektronů ve vnějším radiačním pásu
na relativistické energie. Kolegyně Macúšová používá data získaná družicemi Double star a
Cluster.
Práce má dobrou úroveň, o čemž svědčí publikace v renomovaných mezinárodních časopisech
Geophysical Research Letters, Journal of Geophysical Research a Annales Geophysicae. Dále kol.
Macúšová v disertační práci uvádí řadu dosud nepublikovaných výsledků, které se mohou stát
základem pro další publikace.
Samotná disertační práce je vypracována stručně a přehledně. Kol. Macúšová odvedla solidní práci
při analýze dat otevírající prostor pro další zdokonalování použitých metod, zpracování dalších
souborů dat a především následnou interpretaci.
Práci
 doporučuji
 nedoporučuji
uznat jako doktorskou disertační práci.
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