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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Bakalářská práce kolegy Gutha Jarkovského  je zaměřena na experimentální určování směrů šíření 

elektromagnetických vln velmi nízkých frekvencí na základě měření dvěma magnetickými a 

jednou elektrickou anténou. Jde, dle mého názoru, o práci velmi zdařilou, kterou doporučuji uznat 

jako práci bakalářskou.  
 

Kolega Guth Jarkovský se aktivně zapojil do práce na zadaném tématu a dosáhl výrazně 

nadprůměrných výsledků. Dokázal předně úspěšně nastudovat příslušnou literaturu a sepsat její 

stručný přehled. Zaměřil se především na zdroje elektromagnetických vln velmi nízkých frekvencí 

a jejich šíření ve vlnovodu Země-ionosféra. Věnoval se blíže též nevýznamějšímu přírodnímu 

zdroji těchto vln, a to bleskovým výbojům v atmosféře Země. Zde se zaměřil především na metody 

jejich detekce a lokalizace z měření vyzařovaných elektromagnetických vln.  

 

Cílem praktické části práce byl vývoj a testy metody pro experimentální určování směrů šíření 

elektromagnetických vln velmi nízkých frekvencí s využitím dat získaných Ústavem fyziky 

atmosféry AV ČR na externím měřícím pracovišti Laboratoire Souterrain a Bas-Bruit poblíž 

Rustrelu ve Francii. To se mu podařilo vynikajícím způsobem. Metodu testoval nejen na 

záznamech přírodních elektromagnetických vln vyzářených blesky o známé poloze, ale i na datech 

získaných z měření umělých signálů určených k předávání kódovaných zpráv ponorkám. Zde lze 

jednotlivé vysílače se známou polohou identifikovat podle jejich vysílací frekvence a ověřit tak 

výpočet azimutu z amplitud a polarizace jednotlivých složek elektromagnetického pole. Příspěvek 

založený na částech předkládané bakalářské práce byl zahrnut do prezentací na „7th biennial 

VERSIM and Radiation Belt Symposia“, Hermanus, Jihoafrická republika na podzim 2016 a na 

„European Geosciences Union General Assembly“, Vídeň, Rakousko na jaře 2017. U obou 

prezentací byl kolega Guth Jarkovský jedním ze spoluautorů. 

 

Po formální stránce jde o slušnou práci psanou dobrou češtinou. Jde též o práci obstojně graficky 

upravenou, v elektronické verzi též s četnými křížovými odkazy.  

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

K práci kolegy Gutha Jarkovského nemám připomínek a celkově jeho přístup hodnotím velmi 

kladně. 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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