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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
V disertační práci se Z.Mošna věnoval proměnlivosti ionosféry v oblasti E a F vrstvy.  Soustředil 
se především na chování ionosféry v závislosti na sluneční aktivitě geomagnetické aktivitě a stavu 
neutrální atmosféry. V práci se věnoval popisu chování systému na široké časové škále, což si 
vyžádalo zpracování velmi rozsáhlého souboru dat. Kromě slunečních a geomagnetických dat 
(dostupných ve světovém datovém centru) Z. Mošna ve své práci využívá data z verikálního 
ionosférického sondování z observatoře v Průhonicích a několika dalších spolupracujících stanic. 
Problematice využívání ionosférických dat se věnuje v samostatné kapitole. Výzkum chování 
ionosféry je velmi podstatný jak pro samotné pochopení procesů v ionosféře tak i pro následné 
telekomunikační a navigační aplikace.    
 
Práce má dobrou úroveň, o čemž svědčí publikace v impaktovaných mezinárodních časopisech 
(Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Studia Geophysica et Geodetica, Advances 
in Space Research). Z. Mošna v disertační práci uvádí i některé dosud nepublikované výsledky, 
které jsou základem pro další připravovanou publikaci.  
 
Samotná disertační práce je vypracována přehledně. Přestože se zabývá poměrně rozsáhlou 
problematikou působí disertační práce přehledným dojmem a přináší nové výsledky o vazbě 
ionosféra/neutrální atmosféra/sluneční aktivita/geomagnetická aktivita. Mgr. Mošna odvedl velmi 
dobrou práci při analýze dat otevírající prostor pro další zdokonalování použitých metod, 
zpracování dalších souborů dat a především následnou interpretaci. Z. Mošna prokázal dostatečné 
odborné znalosti pro další související výzkum a ukázal, že je schopen vědecké práce. Cíle práce 
byly splněny  
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako doktorskou disertační práci. 
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