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Oponentní posudek k bakalářské práci Radka Novotného 

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 

Téma bakalářské práce: 

„Sypané kužele na Měsíci: jejich morfologie, rozmístění a mechanismus jejich vzniku“ 

Vedoucí bakalářské práce: 

Mgr. Petr Brož, Ph.D. 

 
ÚVOD 
Předkládaná bakalářská práce diskutuje původ kuželovitých útvarů na Měsíci a kriticky zhodnocuje jejich 
možný vulkanický původ, analogický k sypaným kuželům (sopkám) na Zemi, Marsu a Merkuru. Student si 
zvolil poměrně náročné téma: potvrdit nebo vyvrátit možnou existenci sypaných kuželů na Měsíci na základě 
rozsáhlé rešerše. 
 

FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE 
Bakalářská práce je napsána poměrně čtivým a zajímavým stylem. Dojem však kazí časté chybějící mezery a 
překlepy. Kaňkou ve formálním hodnocení je především anglický abstrakt, jemuž mohl autor věnovat více času. 
Výtku si také zaslouží části textu bez uvedeného zdroje (viz str. 10: Vyjma kuželovitých a……), nicméně tyto 
jsou vzácné a autor jinak poctivě cituje původní díla. Jen vzácně se objevují pasáže, které čtenář pochopí až po 
několika přečteních. 
Práce má 24 stran, 14 obrázků a jednu obrazovou přílohu, chybí však seznam obrázků. Škoda jen, že velmi 
pěkná mapka prezentovaná v příloze, není integrální částí bakalářské práce. Formálně práce splňuje požadavky 
k bakalářské práci programu HPZ na PřF UK, včetně minimálního počtu citací zahraniční odborné literatury. 
 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE 
Samotná práce je strukturována do několika kapitol. Autor na úvod čtenáře seznamuje s předmětem výzkumu. 
Dále shrnuje přehled mechanismů vzniku sypaných kuželů a jejich výskytu na Zemi, Marsu, Merkuru a Měsíci. 
V další kapitole se zabývá morfologickými typy sypaných kuželů na Měsíci. V poslední části práce pak 
diskutuje různé aspekty měsíčních kuželů a jejich potencionální mechanismy vzniku. 
Práce je dle mého názoru zpracována na dobré úrovni. Student prokazuje, že se seznámil se zadanou 
problematikou a orientuje se v zahraniční literatuře. Následně je schopen kriticky zhodnotit literární rešerši a 
interpretovat nové poznatky do finálních závěrů.   
 

JEDNOTLIVÉ PŘIPOMÍNKY  
• Úvodní kapitola se mi zdá poměrně chaotická. Autor skáče v popisu jednotlivých měřítek geologie 

Měsíce, jeho předpokládaná vnitřní struktura navíc úplně chybí.  
• V úvodu působí trochu zmateně přehled názorů na existenci/neexistenci sypaných kuželů na Měsíci.  
• Ve čtvrtém odstavci se popisuje „nejaktuálnější teorie vzniku“, ovšem autor se odkazuje na citaci z roku 

1974. 
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• Text poměrně často obsahuje „negeologické“ termíny a spojení (např. kužel si sesedá, exogenní síly, 
nebo rozpraskaná kůra), které nejsou dále vysvětleny. 

• V kapitole 2.1, druhý odstavec: autor referuje o vztahu tvaru přívodní dráhy magmatu a sypaného 
kužele poměrně jednoduše. Mnohé práce zabývající se erodovanými nebo těženými sypanými kužely 
naopak prokázaly velmi komplikovanou architekturu přívodních žil (např. práce Mika Petronise, Bena 
van Wyka de Vriese a jejich kolegů).     

• Kapitoly 2.2 a 2.3 diskutují mechanismus vzniku sypaných kuželů a jejich vliv na výsledný tvar, chybí 
však jakákoliv zmínka o vlivu různých chemismů a teploty eruptovaného magmatu. Bude mít struskový 
kužel z např. teplejšího alkalického bazaltu stejný tvar jako z chladnějšího sub-alkalického bazaltu? 
Prosím vysvětlit v diskusi. 

• Kapitoly 2.4 až 3.3 podávají vyčerpávajícím způsobem přehled výskytu struskových kuželů na Zemi, 
Měsíci, Marsu a Merkuru. Jakým způsobem autor vybíral příklady lokalit na Zemi? Proč také neuvedl 
výskyty v Českém Masívu? Prosím vysvětlit v diskusi. 

• Kapitola 4 uvádí morfologické typy kuželů, ovšem ty byly již prezentovány v předchozích kapitolách 
u popisků obrázků. Bylo by lepší tyto kapitoly prohodit. 

• Kapitola 5.1, poslední odstavec na str. 17: zde se bohužel jen krátce objevuje popis vztahu impaktních 
kráterů a vulkanismu na Měsíci, dále toto téma není vůbec rozvedeno, ač je jinak pro tuto práci velmi 
důležité. Prosím o objasnění v diskusi. 

• V poslední větě diskuse autor přiznává, že lépe by jeho poznatky mohl potvrdit jen výzkum in situ. 
Zajímalo by mě, jestli by se autor přihlásil, kdyby se hledali dobrovolníci na misi na Měsíc? 

 

ZÁVĚR 
Předložená bakalářská práce Radka Nováka splňuje i přes drobné nedostatky požadavky kladené v daném 
oboru. Práci proto doporučuji k přijetí s hodnocením velmi dobře až výborně. 
 

 
 
 
 
 
V Peci pod Sněžkou, 28. srpna 2019 
 

 
 
Mgr. Filip Tomek, Ph.D. 
Ústav geologie a paleontologie 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
Albertov 6 
128 43 Praha 2 


