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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Bakalářská práce, kterou předložil kolega Jiří Guth Jarkovský, se zabývá studiem šíření 

elektromagnetických vln generovaných v souvislosti s bouřkovou aktivitou na velmi nízkých 

frekvencích. Práce se skládá celkem ze 63 stran, včetně abstraktu, obsahu, seznamů literatury, 

obrázků a tabulek. Je členěna do osmi kapitol. První kapitole předchází krátký úvod. Závěr a 

seznamy použité literatury, obrázků a tabulek jsou uvedeny po osmé kapitole. Zde by stálo za 

zvážení zahrnout úvod a závěr do číslovaných kapitol. 

 

V úvodu práce je krátká rešerše problematiky vzniku a šíření elektromagnetických vln na nízkých 

frekvencích v souvislosti s bouřkovými výboji. Stěžejním cílem práce je však popis a testování 

algoritmu pro určení směru příchodu signálů od bleskových výbojů. Detekční algoritmus je 

otestován na reálných datech, měřených pozemní variantou vlnového přístroje pro družicový 

projekt Resonance, umístěného na vrcholu hory La Grande Montagne v jižní Francii. Autor 

vybrané signály přiřadil konkrétním bleskovým výbojům s využití evropské databáze bleskových 

výbojů EUCLID. Program kolegy Jarkovského byl již použit v rámci vědeckého výzkumu 

prováděného kolegy z Ústavy fyziky atmosféry, AV ČR, kteří výše zmíněný přístroj navrhli a 

provozují.  

 

Autor použil pro psaní své bakalářské práce systém LaTeX, což zajistilo její vysokou formální a 

stylovou kvalitu. Nicméně zde bych si dovolil pár poznámek. Ve výčtu obsahu zcela chybí 

Literatura, seznam obrázků a tabulek. Jak jsem již zmínil výše, úvod a závěr bych také zařadil do 

číslovaných kapitol. Autor používá tzv. harvardský styl citací. Na několika místech textu je z 

mého pohledu použit nevhodný způsob citace, například na straně 13, odst. 2.1.1 by mělo správně 

být: Převzato z práce Yeh a Liu, 1972. Napříč textem by mohl být jednotný styl pro psaní 

jednotlivých měřených component, tj. m1 nebo m1. 

 

K odbornému obsahu předkládané práce nemám praktický žádných výtek. Několik dotazů zmiňuji 

níže v případných námětech do diskuze. Největší připomínka je k grafickému provedení prakticky 

všech obrázků od kapitoly 6 dále. Na obrazcích chybí popisky, které by čtenáři pomohly k 

rychlejší orientaci a nenutily ho stále hledat v textu. Na obrázcích 6.1-3. bych doplnil popisky 

světových stran. Na mnoha obrázcích nejsou vhodně zvoleny osy y, např. 6.4. nebo 8.2. Obrázek 

6.5. by mohl být rozdělen do dvou panelů, zvláště pro fázové posuny a ωk. Nesouhlasím, že obor 

všech hodnot je <0°, 360°). Ve stejném obrázku jsou shodné popisky pro fázové posuny, tudíž je 

těžké poznat co patří k čemu. Správněji by mohlo být napsáno, že černá tečkovaná čára je: kor-

φ(k)m1m2. 

 

Autor projevil dobrou znalost řešené problematiky, když v úvodu shrnul stav současného poznání. 

Úroveň a hloubka přehledové části zcela odpovídá požadavkům bakalářské práce. V samostatné 

části práce autor projevil znalost a zájem o studovanou problematiku. Velice oceňuji, že kolega 

Jarkovský sestavil a otestoval fungující algoritmus pro určování směru příchodu signálů od 

bleskových výbojů. Tento nástroj je v současné době používán v rámci reálného vědeckého 

výzkumu na ÚFA AV ČR. Práci doporučuji uznat jako bakalářskou. 

 

 

 

 

 

 



Text práce rovněž obsahuje několik drobných chyb: 

 

 v textu by se mohlo použít české slovo pík namísto anglického peak. 

 i když jsou povoleny obě varianty slova plazma (plasma), doporučil bych vybrat si jednu 

variantu a v textu ji již nealternovat. 

 na straně 30 chybí zmínka o frekvenčním pásmu použitého filtru. 

 na straně 33 by bylo vhodnější pro vzorkovací frekvenci použít odlišné označení, např. FS. 

 na stejné straně (33) chybí popis pro jaké parametry je použita FFT, například délka okna, 

průměrování, atd. 

 na straně 34, definice zprůměrované relativní fáze může být zaměnitelná s relativními 

fázemi jednotlivých spektrálních složek. Použil bych jiné řecké písmeno. 

 na straně 35, by bylo vhodné zmínit výhodu použití funkce atan2 namísto klasického 

arctan. Správně se uvádí atan2(y,x).  

 v seznamu literatury je chybný hypertextový odkaz na Santolik, 2012 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 Na straně 8, odst. 2. autor dosti vágně zmiňuje vytvoření relativně vodivého kanálu. 

Vodivost je však veličina, která i v normálních podmínkách pokrývá rozmezí až třiceti 

řádů. Mohl by autor tyto relativní změny blíže kvantifikovat a diskutovat? 

 Na stejné straně v odstavci 4 autor zmiňuje špičkový proud 30 kA. Tyto proudy však 

mohou být i o řád vyšší. Jedná se tedy o proud typický? 

 Autor také zmiňuje, že k optické emisi v rámci bleskového výboje dochází v důsledku 

zvýšení teploty. Mohl by autor blíže okomentovat vlastnosti spektra optické emise od 

bleskového výboje? 

 Není mně zcela jasné jakým způsobem je určen přesný vzorek příchodu signálu od 

bleskového výboje (obrázky 7.1, .3, .5). V textu zcela chybí vysvětlení jakým způsobem 

došlo k jeho určení. Mohl by se autor k této metodice vyjádřit? 

 Přístroj zaznamenává vlnovou formu o délce 144 s každých 5 minut. Z toho vychází 

časové pokrytí ~48%. Mohl by autor shrnout četnost zaznamenaných signálů od blesků? 

Byl použit pouze ~45 minutový interval, kolik záznamů obsahovalo „užitečný signál“?  

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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