
Posudek na habili tační práci Františka Němce 
Selected wave phenomena 

in the Earth's inner magnetosphere 

Habilitační práce Františka Němce je koncipována jako komentovaný soubor 30 publikací 
(primárně ve Journal of Geophysical Research: Space Physics a Geophysical Research Letter, 
které představují de facto standard pro daný obor), na kterých se F. N . výrazně podílel (u 20 
publikací je prvním autorem). Práce se zaměřuje na tři t émata se společným jmenovatelem, 
nízkofrekvenčními elektromagnetickými vlnami v zemské vnitřní magnetosféře: 

• rovníkový šum (equatorial noise) - Kapitola 3 

• kvaziperiodické emise (quasiperiodic emissions) - Kapitola 4 

• čárovou radiaci (line radiation) - Kapitola 5. 

Úvodní část popisuje problematiku jednotlivých témat a představuje hlavní výsledky jednot
livých článku. Velice stručně je chakterizována problematika jednotlivých procesů a příspěvek 
jednotlivých článku k lepšímu pochopení těchto jevů. Vybrané práce zahrnují především 
analýzu dat měřených in situ ve vnitřní magnetosféře z celé řady družic (Demeter, Clus
ter a Van Allen probes popsaných v Kapitole 2, ale i dat družic mise THEMIS) a dat z 
pozemních měření (SGO) a to jak detailní analýzy jednotlivých případů (za použití dat z 
jedné družic i kombinující data z více družic), tak i analýzy statisticky významného množství 
případů získaných pomocí (semi)automatické detekce. Data jsou srovnávána s teoretickými 
předpověďmi (polarizace, generující mechanismus, místo vzniku, směr šíření, globální vlast
nosti propagace/ray traycing v komplexním prostředí vnitřní magnetosféry, . . . ) . Diskutovány 
jsou pozorované vlastnosti vln v kontextu kosmického počasí, role geomagnetické aktivity a 
vl ivu těchto nízkofrekvenčních elektromagnetických vln na chování částic (ohřev, urychlování, 
rozptylování). 

Výsledky presentované v habilitační práci František Němec získal v úzké spolupráci v rámci 
Skupiny kosmické fyziky na Katedře fyziky povrchů a plazmatu, MFF UK a ve spolupráci 
s Oddělením kosmické fyziky na Ústavu fyziky atmoféry, Akademie věd České republiky, tak 
i v rámci mezinárodní spolupráce (Laboratoire de Physique et Chimie de TEnvironnement et 
de TEspace Laboratoire de Physique et Chimie de TEnvironnement et de TEspace, Orleans, 
France, Department of Physics and Astronomy, University of Iowa, USA, . . . ) . Práce obsažené 
ve předložených článcích mají spíše charakter postupného (inkrementálního) vědeckého po
stupu, ale představují důležitý pokrok v porozumění rovníkového šumu, kvaziperiodické emisí 
a čárovou radiaci. Předložené články publikované ve kvalitních zahraničních recenzovaných 
časopisech mají dobrý citační ohlas a demonstrují vědecký přinos Františka Němce pro po
chopení vlastností těchto nízkofrekvenčních vln ve vnitřní zemské magnetosféře. 
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