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aktuálnost námětu habilitační práce 

komentář: Téma předložené práce je velmi aktuální. Určování časové proměnnosti zemského 
gravitačního pole zažívá bouřlivý rozvoj za posledních zhruba 15 let: řešení s měsíční kadencí 
bylo předtím nemyslitelné. Základní metodologii jednotlivých kosmických misí (např. mikrovlnné 
spojení dvojice družic GRACE či gravimetrie GOCE) je velmi žádoucí doplnit nezávislým řešením 
vycházejícím z dat GPS přijímačů na jejich palubě. Nejde vždy jen o ověření výsledku, ale jak 
tým dr. Bezděka ukázal v případě navázaní řešení z dat družic GRACE a GRACE Follow-on 
pomocí dat mise Swarm, příspěvek může mít i zcela zásadní význam. 

!Zl vynikající I O nadprůměrný I O průměrný I O podprůměrný I O slabý 

přístup k řešení 

komentář: Předkládaná řešení vycházejí z kombinace přesně matematicky formulované teorie , 
následně pečlivě implementované numerickým přístupem. Všechny výsledky jsou velice detailně 
dokumentovány, a porovnání s nezávislými řešeními jiných skupin (jak v případě kalibrace 
akcelerometrických měření či geodetických řešení geopotenciálu) vylučují chyby. 

' 

!Zl vynikající I O nadprůměrný I O průměrný I O podprůměrný I O slabý 

kvalita a správnost dosažených výsledků 

komentář: Kvalitu dosažených výsledků dokládá jejich publikace v předních mezinárodních 
časopisech (kde procházejí náročným recenzním řízením). Už tento fakt vzásadě vylučuje jejich 
nesprávnost, nicméně lze též poukázat na pečlivé porovnání s nezávislým řešením jiných skupin 
(kde bylo možné). Obecně bych chtěl ocenit snahu dr. Bezděka nenechať se strnout všeobecným 
trendem po kvantitě výsledků , ale zaměřit se především na jejich kvalitu (tedy maximální snahu 
ověřit jejich správnost). 

!Zl vynikající I O nadprůměrný I O průměrný I O podprůměrný ID slabý 

původnost dosažených výsledků 

komentář: Všechny předložené výsledky jsou důsledně původní , založené na metodických 
postupech rozvinutých dr. Bezděkem a skupinou družicové geodézie na Asú AV. 



0 vynikající I D nadprůměrný I D průměrný I D podprůměrný I D slabý 

publikování výsledků 

komentář: Dosažené výsledky jsou publikovány způsobem odpovídajícím základnímbJ výzkumu, 
tedy především v kvalitních mezinárodních (impaktovaných) periodikách (např. J of 
Geodynamics, J Applied Geodesy, Geophys J lnt, atp.) Řada výsledků byla též prezentována na 
mezinárodních konferencích, které jsou zásadní pro daný obor i ve světovém měřítku (AGU, 
EGU, LPSC, atp.). Za velmi podstatné považuj i, že počet takovýchto výstupů v posledních sedmi 
letech výrazně roste. Zvláštní kapitolou jsou monografické publikace zmíněné na str 21 
habilitace, popularizační svazek "Družice a gravitačn í pole Země" lze též s úspěchem použít jako 
učební text pro studenty kurzu kosmické geodézie. 

0 vynikající I D nadprůměrný I D průměrný_ l D podprůměrný ID slabý 

ohlasy výsledků 

komentář: Se zvyklostmi a standarty v oblasti kosmické geodézie nejsem blíže obeznámen. 
Dosažené výsledky, a jejich citační a jiné ohlasy (např . ve formě nabízených zahraničních 
spoluprací), však považuji přinejmenším za nadprůměrné pokud je porovnám s obdobnými 
parametry několika stávajících docentů a profesorů oboru. 

. . 
' 

D vynikající 10 nadprůměrný ID průměrný I D podprůměrný ID slabý 

uplatnitelnost výsledků pro rozvoj oboru a další bádání 

komentář: Habilitační práce přesvědčivě ukazuje, že dosažené výsledky mají důležité místo 
v mezinárodním kontextu oboru. Stačí např. připomenout propojení měsíčníGh řešení 
geopotenciálu z dat družic GRACE a GRACE Follow-on pomocí GPS lokace družic Swarm. 

0 vyn ikající I D nadprůměrný ID průměrný I D podprůměrný ID slabý 

uplatnitelnost výsledků pro technickou praxi 
komentář: Výsledky s ohlednem na "technickou praxí" nejsem schopen posoudit (pakliže za 
takovýto výsledek nelze počítat např. metodiku kalibrace akcelerometríckých měření). Jde spíše 
o základní výzkum a další rozvoj oboru kosmické geodézie. 

D vynikající I D nadprůměrný ID průměrný I D podprůměrný ID slabý 

splnění požadavků na habilitační práci - úroveň habilitační práce 
komentář: Uvodní text habilitační práce (následně doprovozený přetištěnými články autora) je 
psán velmi srozumitelně a pěkně přibližuje úroveň oboru, použité metody a výsledky i pro 
čtenáře , který v oblasti kosmické geodezie nepůsobí. I tento fakt považuji v kontextu habilitační 
práce za důležitý , neboť ukazuje na schopnost autora srozumitelně přednášet studentům a 
veřejnosti. Rozsah a hloubku textu považují za plně adekvátní požadavkům kladeným na 
habilitační práci. 

-
0 vynikající I D nadprůměrný ID průměrný ID podprůměrný ID slabý 

I Přip~mínky 



Závěrečné zhodnocení habilitačn í práce 
V předložené práci dr. Bezděk plně dokládá, že je mezinárodně uznávanou osobností oboru 
kosmické geodézie. Svědčí o tom nejen ohlasy jeho publikovaných prací, ale též projekty 
mezinárodní spolupráce, ke kterým byl on a jeho kolegové přizváni (mírou úspešnosti mohou být 
také přidělené granty GAČR a MŠMT). Uznání této práce jako habilitační , a jmenování dr. 
Bezděka docentem, tedy plně doporučuji. 

Doplňující poznámky k habilitační práci a k osobě uchazeče: 
V současné době je dr. Bezděk vedoucí osobností skupiny dynamiky umělých družic na 
Astronomickém ústavu AV. Jejím předním odborníkem byl v minulosti dr. Ladislav Sehnal, který 
do Ondřejova přinesl tematiku výzkumu negravitačních zrychlení působících na umělé družice 
(např. tlak slunečního a od Země odraženého záření , vliv odporu atmosféry). Pozdější členové 
tohoto oddělení , např. prof. Klokočník, přinesli témata vlastnější kosmické geodezii spojené 
s vlivem zemského gravitačního pole (např. vliv resonancí harmonických členů geopotenciálu na 
dráhy družic či altimetrii). Vyjímečností dr. Bezděka je, dle mého názoru, jeho velmi široký záběr, 
který syntetizuje obě zdrojové oblasti práce ondřejovské skupiny. V tomto ohledu by mohl být 
také velmi inspirativní pro nastupující generaci tohoto oboru na ČVUT. 

jmenování docentem doporučuji ano I:8J ne O 

Datum: 9.12.2019 - ------
Podpis oponenta: ............. ............................ ............... .. 

S vypracováním oponentského posudku dávám souhlas s jeho zveřejněním na webových 
stránkách Fakulty stavební ČVUT v Praze . 
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