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Zbyška Mošny 

Předložená disertační práce Zbyška Mošny je věnována, jak již název napovídá, studiu 
variability ionosféry Země. Zemská ionosféra, jakožto ionizovaná oblast horní atmosféry, je 
předmětem intenzivních výzkumů od svého objevu ve dvacátých letech 20. století zejména s 
využitím pro spojení prostřednictvím radiových vln. Postupem času bylo zjištěno, že 
ionosféra představuje nesmírně komplikovaný nelineární systém, který je provázán a 
ovlivňován jak neutrální atmosférou, tak ději na Slunci. Tzv. "zlatý věk" výzkumů ionosféry 
trval zejména od objevu ionosondy až do období kolem konce 70. let 20. století, kdy hlavní 
část výzkumů přešla do oblastí magnetosféry. Dnes je ionosféra považována za oblast, kde 
většina procesů a dějů je v zásadě pochopena. Nicméně ionosféra sama o sobě v systému 
Slunce-Země představuje velmi významný prvek, jehož stav umožňuje pochopit děje 
v přilehlých oblastech. Též zbývá řada nedořešených otázek, z nichž některých se přímo týká 
i předložená práce. Mnohé z těchto otázek je možné řešit až v současné době zejména 
s rozvojem výpočetní techniky a s pomocí moderních nelineárních metod.  Řada otevřených 
problémů má i značný praktický význam jako např. zpřesnění předpovědi chování parametrů 
ionosféry (zejména elektronové koncentrace) by umožnilo zlepšit přesnost družicových 
navigačních systémů bez dalších nákladných a složitých technických systémů. 

Práce se skládá z 11 částí včetně příloh a má 208 stran a obsahuje až na drobné vyjímky 
kvalitní a přehledné obrázky. Celkem je citováno přes 100 pramenů, které v zásadě pokrývají 
rozsah řešené problematiky.  

Po části s abstraktem práce v jazyce českém a anglickém následuje  úvodní část. V ní autor ve 
čtyřech oddílech popisuje současný stav řešené problematiky: obsahuje popis ionosféry, jejích 
vrstev, dále vliv přílivových a planetárních vln a též sluneční aktivity. Autor rozvádí popis 
typů ionosférických poruch a bouří. Dále přechází k popisu použitých metod jako scaling a 
fraktální analýza a s tím související použitá waveletová analýza. V poslední úvodní části 
popisuje použitá data, zejména sluneční a geomagnetické indexy a data z ionosférických 
stanic, zejména stanice Průhonice. 

Následující část stanoví cíle práce. Jde o popis variace ionosférických parametrů a vazbu na 
procesy je ovlivňující, zejména spojitost vlnové aktivity v neutrální atmosféře a ve sporadické 
vrstvě E, vliv sluneční aktivity na F2 vrstvu a zvláště vymezit oblasti period, na kterých se 
tyto vazby nejvíce projevují. 

Poté následuje část zabývající se popisem vlastních výsledků, které shrnuje z 
devíti originálních publikovaných recenzovaných prací, jejichž je autorem nebo 
spoluautorem. Prvním z těchto bodů je porovnání algoritmů POLAN a NHCP při zpracování 
ionogramů z ionosond stanic Průhonice a Ebro. Tuto část musí vyzdvihnout zejména každý, 
kdo pracuje s experimentálními daty, neboť na kvalitě a spolehlivosti dat závisí interpretace 
výsledků a jejich následné zpracování. Autor dochází k tomu, že existují systematické rozdíly 
mezi oběma metodami závisející na dalších okolnostech, nicméně nejlepší shoda je právě 
v nejvíce studovaných oblastech, tedy ve vrstvách E a F2. Autor též vyvinul metodu pro 



automatickou vizualizaci variability vrstev ionosféry, která poukazuje na jeho zběhlost při 
práci s daty. 

Z dalších výsledků Zbyška Mošny jde o analýzu sporadického zvrstvení a vazbu na neutrální 
atmosféru. Autor zde využívá metod jako kontinuální waveletová transformace, cross 

waveletová transformace a waveletová koherence a data foEs a hEs z digisondy ze stanice 
Průhonice. Údaje o neutrální složce, zejména stratosférická teplota, byly získány z modelu 
ERA-40. Bylo zjištěno, že nejvýznamnější perioda je jednodenní a fázový posun je cca 3-6 
hodin. Autor dochází k závěru, že vznik a trvání sporadické vrstvy Es jsou významným 
způsobem ovlivňovány planetárními vlnami šířícími se ze stratosféry do ionosféry. 

Autor poté prezentuje výsledek ohledně studia odezvy ionosféry na poruchy ve slunečním 
větru. Zde využívá údaje o meziplanetárním magnetickém poli, rychlosti slunečního větru atd. 
Údaje o ionosféře jsou vzaty z více stanic, autor použil data z šesti ionosond - Atény, Chilton, 
Dourbes, Juliusruh, Průhonice a Ebro. Opět zde využívá spektrálních metod. Autor dochází 
k závěru, že odezva ionosféry (kritické frekvence a výšek maxim ionizace) není vždy úměrná 
indexu Dst, že změna stavu ionosféry je závislá na velkosti Bz meziplanetárního 
magnetického pole a době trvání, kdy Bz<0. Autor téměř vždy pozoroval pokles foF2 (tj. 
negativní bouře). 

Posledním prezentovaným výsledkem je scaling analýza slunečních a geomagnetických dat. 
Zde autor naplno využívá moderních pokročilých nelineárních metod zvaných scaling 
analýza. Byly analyzovány dlouhodobé řady foF2 z více stanic za období cca 40 let. Z indexů 
autor použil Kp, AE, Dst, F107 a Rz. Autor nalezl škálovou nezávislost foF2, 
geomagnetických indexů a F10.7 na periodách 2-32 dní. Byly nalezeny významné odlišnosti 
mezi charakteristikami z jednotlivých stanic, např. foF2 ze stanice Řím vykazuje 
monofraktální strukturu, data z ostatních stanic vykazují strukturu multifraktální. Parametry 
<h> jednotlivých řad foF2 různých stanic jsou si blízké. Autor dochází k závěru, že se 
projevuje vliv vln v neutrální atmosféře a že též převažují negativní bouře ve středních a 
vyšších geomagnetických šířkách. 

Stručný závěr shrnuje hlavní výsledky práce, za ním pak následuje část příloh. Ten tvoří 9 
publikovaných prací autora, mnohé z nich byly publikovány v recenzovaných časopisech 
s impaktním faktorem (např. JASTP). 

Práce Z. Mošny má jako celek výbornou úroveň. Chtěl bych obzvláště ocenit velmi široký 
záběr autora - od práce se surovými daty až po práci s pokročilými metodami analýzy dat. 
Vědecké výsledky vesměs snesou přísná kriteria, neboť byly většinou publikovány 
v recenzovaných vědeckých časopisech. K vypracované dizertaci mám pouze omezené 
připomínky např. není zcela zřejmý důvod proč je název práce uvedený v abstraktu jiný než 
název vlastní práce na 1. straně. Z dalších připomínek jde o ne příliš kvalitní obrázek 1.3 na 
str. 12, i když lze pochopit, že jde již o starší měření. Ionogram ze stanice Průhonice na str. 14 
má uvedené datum měření 4. října, přesto v textu na str. 13 je uveden jako typický letní 

ionogram. Na obr. 8.15 jsou patrně zaměněna značení skutečná a virtuální výška.  Dále 
poněkud ruší používání anglicismů jako satelit místo družice nebo precipitace na str. 22, či 



iniciovány na str. 23. Též není na první pohled zřejmé, jak z rovnice (2.1) bez dalších úprav 
plyne autorovo tvrzení, že magnetické pole je unášeno pohybujícím se plazmatem. 

Zmíněné nedostatky však podstatným způsobem nesnižují obsahovou i formální úroveň práce 

Pro diskusi při obhajobě bych rád položil následující otázky. 

a) Na str. 15 obr. 1.5 autor ukazuje letní a zimní profily plazmové frekvence. Je však 
známo, že ve středních šířkách dochází takřka vždy k tzv. sezónní anomálii (např. K. 
Rawer, Die Ionosphare, 1953, str. 46 nebo Rishbeth and Garriott, Introduction to 
Ionospheric Physics, str. 179), kdy plazmové frekvence jsou naopak vyšší v zimě než 
v létě. Mohl by autor vysvětlit, proč zmíněná anomálie není z grafu patrná? 

b) Vztah mezi průběhy foF2 a F10.7 často vykazuje různé fázové posuny (Oinats et al., 
Adv. Space Res., 42, str. 639–644, 2008). Lze pomocí scaling analýzy tyto posuny 
odhalit popř. pochopit jejich zdroj? 

c) Mělo by význam použití metod scalingu též na výstupy numerických modelů 
ionosféry? 

 

Závěrem konstatuji, že předložená disertační práce Zbyška Mošny splňuje podle mého názoru 
veškeré požadavky kladené na doktorandskou dizertaci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze 8.12.2013      RNDr. Vladimír Truhlík, Ph.D. 


