
Oponentský posudok 

na habilitačnú prácu RNDr. Juraja Tótha, PhD. 

 

Predkladaná habilitačná práca je založená na 16 pôvodných vedeckých prácach, ktoré boli 

publikované CC-časopisoch a recenzovaných zborníkoch v rokoch 2000-2016. Na spomínane 

práce, ktoré tvoria prílohu, je celkovo 42 citácií. Samotná práca pozostáva z Úvodnej časti, 

ktorá je napísaný v slovenskom jazyku na 13 stranách a zo súboru 16 prác napísaných 

v anglickom jazyku. 

Úvodná časť  obsahuje stručný popis každej z priložených prác a je rozdelená do 4 kapitol. 

Prvá kapitola pojednáva o meteorických rojoch a jej obsahu zodpovedajú prace č.1-7. Druhá 

kapitola sa zaoberá slapovým rozpadom asteroidom s konkrétnym zameraním na meteority 

Přibram a Neuschwanstein a zodpovedajú jej práce č. 8 a 9. Tretia kapitola je venovaná 

Košickému meteoritu a zodpovedá prácam 10, 11 a 12. V štvrtej kapitole je popísaný vývoj 

zobrazovacích systémov, na ktorých sa autor podieľal. 

Pozitíva práce: habilitačná práca je založená na konkrétnych článkoch publikovaných 

vo významných astronomických časopisoch, ktoré sú primerane citované. Výsledky zhrnuté 

v práci dávajú viditeľný vklad v problematiku malých telies Slnečnej sústavy. 

Negatíva práce. Úvodná časť prakticky podáva len stručný komentár k 16 

publikovaným prácam.  Očakával by som, že tam bude predstavený súčasný stav 

problematiky, odrážajúci súčasné chápanie vzniku meteorických rojov a vedecký či praktický 

význam tohto štúdia, o čom je len čiastočne zmienené v 4. kapitole. V prípade konkrétnych 

meteorických rojov ako sú Leonidy, Lyridy a pod., by podľa môjho názoru, mali byť uvedené 

základné charakteristiky ich zdrojov, v tomto prípade komét, s akou periódou sa objavujú 

v zemskej atmosfére, či aká je frekvencia objavu týchto rojov a pod.   

Otázky a komentáre. 

s.2/r.19-20“ tvrdíte: „Aj vďaka nášmu inštrumentálnemu pozorovaniu a publikovaným 

výsledkom sa zmenil spôsob modelovania a výpočtu predpovede pre ďalšie meteorické dažde 

Leoníd...“ – neuvádzate v čom konkrétne Vaše výsledky spôsobili onú zmenu. 

s.2/ods.2/r.3: hovoríte o štúdiu „možného grupovania meteorov v čase a priestore nad 

náhodnú úroveň.“ – Čo je v tomto prípade náhodná úroveň? V práci to nie je vysvetlené. 

 Znamená grupovanie meteorov v čase odklon od exponenciálneho rozdelenia časových 

intervalov za sebou idúcich meteorov? 

S.2/ods.2/r.5-6: tvrdíte:  „Dokázali sme potvrdiť grupovanie len v tesnom časovom úseku v 

okolí maxima Leoníd...“ Ak dobre tomu rozumiem dôkazom grupovania je Fig. 3c v práci č.2, 

kde v rozdelení časových intervalov exponenciálna hypotéza (niet zgrupovania) má 

pravdepodobnosť 4.5%. To je len 2 odklon. Stačí takáto pravdepodobnosť na potvrdenie 

efektu zgrupovania? 

s.2/ods.2/r.7-9: tvrdíte: „...dá usudzovať pri spätnej integrácii na relatívne nedávny rozpad 

malej časti meteoroidov 5-6 dní pred stretom so Zemou. V tom čase meteoroidy prúdu Leoníd 

prechádzajú perihéliom“ – nijaký výpočet potvrdzujúci toto tvrdenie v práci 2 nie je. Je to 

teda len nejaký predpoklad. Je to tak? 

s.3/ods.2/r.8: „... sa kvantifikuje vplyv negravitačných porúch...“- stalo by za zmienku, čo 

predstavuje negravitačné poruchy- na čo by boli potrebné 2 riadky (ako vyplýva z práce 4)... 



s.3/ods.3 (práca 5): bolo by potrebné povedať pár slov o tom čo sebou predstavuje meteorický 

roj Drakoníd. 

s. 4/ods.2/r.2-4: „Navrhli sme algoritmus a novú metriku vo viacdimenzionálnom fázovom 

priestore na vyhľadávanie geneticky súvisiacich častíc.“ – Chýba tu základná myšlienka 

metódy. 

s.5/ods.2/r.3: Skrátka NEO by mala byť vysvetlená, asi to ma byť NEA (Near Earth Asteroid) 

s.5/ods.2/r.11-13: tvrdíte, že Rocheova hranica sa zvyšuje v dôsledku rotácie asteroidu  a tým 

sa zvyšuje aj frekvencia priblížení pod kritickú vzdialenosť od Zeme 7-násobne oproti 

frekvencii bez uvažovanej rotácie asteroidov. Bolo by treba dodať, že toto 7-násobné zvýšenie 

frekvencie padnutia pod kritickú vzdialenosť bolo získané váhovaním  cez celé spektrum 

Zemi blízkych asteroidov s rozmermi nad 200 m a s rôznymi rotačnými rýchlosťami. Alebo je 

to ináč?  

s.8 /záver 3.kapitoly: v prípade Košického meteoritu nespomínate radiačnú analýzu, teda 

analýzu rádionuklidov, ktorá sa tiež robila.  

Kto vypočítal dráhu Košického meteoritu? Skupina z MFFI UK? 

 

s.8/kap.4: Aký je status systémov AMOS – tých zariadení  je 8 z toho 4 v SR. Spravuje to 

nejaká medzinárodná kolaborácia s výnimočným postavení SR? Alebo ako to je? 

s. 9/posledný ods.+ s.10: systém AMOS-spec umožňuje na základe analýzy svetelného 

signálu meteorov určiť ich chemické zloženie.  Majú jednotlivé meteorické roje svoje ich 

určujúce charakteristické spektrá, alebo fluktuácie spektier sú pre objekty daného roja veľké 

a nedá sa hovoriť o typických spektrách. 

Napriek uvedeným nedostatkom predložená habilitačná práca demonštruje, že RNDr. 

Juraj Tóth, PhD. je odborník, ktorý  sa vyzná v danej problematike. Nesporne má veľké 

skúsenosti a je schopný viesť mladých ľudí v tejto oblasti vedy. V súvislosti s tým navrhujem, 

aby predložená práca bola akceptovaná ako habilitačná práca a po jej úspešnej obhajobe, aby  

RNDr. Juraj Tóth, PhD. bol menovaný za docenta v odbore „Fyzika“. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 22. 12. 2016    prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc. 
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