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P o s u d e k 
 
na bakalářskou práci Lucie Kohoutkové: Geografické členění světového oceánu. 
 
 Předložená bakalářská práce svým tématem zapadá do oceánografické tématiky, která 
je u tohoto typu prací řešena na našem pracovišti snad poprvé. Téma práce se jeví jako 
aktuální, neboť v roce 2000 byl Mezinárodní hydrografickou organizací (IHO) 
administrativně vymezen tzv. Jižní (Jižní polární nebo Antarktický) oceán. Prozatím však toto 
vymezení nebylo uznáno členskými státy. 
 Práce je rešeršního charakteru a má rozsah odpovídající standardní bakalářské práci, 
57 stran textu je členěno do devíti kapitol. Autorka se bohužel v textu nevyhnula několika 
pravopisným chybám, často se vyjadřuje nepřesně, v textu občas používá i hovorová slovní 
spojení, občas by bylo vhodné upravit slovosled věty, což zbytečně snižuje kvalitu práce. 
Grafická výbava práce je tvořena pouze čtyřmi obrázky, přičemž obrázky č. 1 a 3 – mapy 
světa s vyznačením hranic oceánů a moří a geografické regiony proudových systémů jsou 
velmi malé a obtížně čitelné. Práce by si zasloužila daleko podrobnější mapy, zvláště pak 
sporných území ve vymezení hranic oceánů, např. s vyznačením několika variant vedení 
hranice. V práci nalezneme 5 přehledných tabulek. Seznam literatury čítá 34 položek 
převážně zahraničních prací – většinou se jedná o oceánografické knihy německé, ruské, 
francouzské, polské a americké. Elektronické zdroje literatury čítají 8 položek. V práci nejsou 
v textu citovány 2 prameny uvedené v seznamu literatury: Janský, Bičík a kol. (1992) a Kukal 
1977. Občas v textu najdeme místa, kde citace chybí (vyznačeno v posuzovaném výtisku 
práce). 
 V úvodu práce autorka stručně seznamuje s problematikou dělení oceánů a vysvětluje, 
proč bychom se měli tímto tématem podrobněji zabývat. Za cíl bakalářské práce si klade 
podat stručnou charakteristiku hlavních kritérií členění světového oceánu a vymezení hranic 
jednotlivých oceánů. Poněkud nejasně je formulován další cíl a tím je podat přehled 
základních oceánografických charakteristik jednotlivých oceánů. Rovněž informace, že 
„těžko najdeme obchodní námořní loď plující pod českou vlajkou“ je nejasná. 
 Druhá kapitola je věnována kritériím pro rozdělení světového oceánu, kde je na 
začátku kapitoly citována práce Krümmela z roku 1907, která není uvedena v seznamu 
použité literatury. Na straně 10 je celkem 5 kritérií, podle kterých se dělí oceány, přičemž 
v následujícím textu jsou vyzdviženy obory, které se v těchto kritériích neobjevují – 
hydrologie, mořská biologie, sociální geografie (geografie dopravy a ekonomická geografie). 
Následující popis kritérií, podle kterých dělíme světový oceán je až na drobné nepřesnosti a 
občas chybějící příklady správný, jen popis termohalinní cirkulace na základě Cílka 2003 není 
vhodný, existují vhodnější primární zdroje literatury k dané tématice. Za nevhodnou větu 
považuji: „Z definice (salinity) vyplývá, že za slanou chuť mořské vody může právě salinita.“ 
Dále bych prosil vysvětlit tvrzení na konci strany 20, že nedochází k cirkulaci vody mezi 
nižšími zeměpisnými šířkami a Jižním oceánem – co existence termohalinní cirkulace? 
 Čtvrtá kapitola pojednává o významných oceánografických školách, přičemž na 
prvním místě je uvedena česká škola, myslím, že by měla být uvedena až za tradičními 
školami.  Na straně 22 chybí za pracemi Z. Kukala uvést vročení. Prosím o vysvětlení tvrzení: 
„Dokud ale naše učebnice zeměpisu nepřijmou obsah 4. vydání Limits of Oceans and Seas, ve 
kterém je Jižní oceán uveden jako část světového oceánu, oficiálně v české geografii 



neexistuje.“ Znamená to snad, že se česká geografie resp. její terminologie řídí učebnicemi 
zeměpisu? Jak souvisí publikace „Astapenko, Kopáček: Jaké bude počasí“ s vymezením 
hranice Arktického moře (str. 24)? Práce Starzewskiho a Uhorczaka není v seznamu použité 
literatury. 

V následující kapitole se podrobně seznámíme s hranicemi jednotlivých oceánů, zde 
mi chybí vizualizace textu v mapách. Dále je zde na str. 30 uvedeno, že jihozápadní hranice 
Jižního Atlantského oceánu vede z mysu Horn na mys Virgins a dále na mys Esprit Santo 
atd., přičemž státy Argentina a Chile tuto hranici nikdy neuznaly. Kde tedy ony státy vedou 
hranici mezi Atlantským a Tichým oceánem? Na straně 34 lze nalézt rozpor s předchozím 
textem (str. 16) v hranici, která odděluje Jižní oceán – je to tedy 55° nebo 60° j. z. š.?  

Šestá kapitola je věnována Jižnímu oceánu, přičemž se autorka zabývá jeho podrobnou 
fyzicko-geografickou charakteristikou a vznikem a historickým vývojem pojmenování Jižního 
oceánu. Hned v úvodu se ale objevuje nesmyslný údaj, že Jižní oceán svou rozlohou cca 20 
mil. km2 zabírá 22 % povrchu Země. Dále zde autorka popisuje jeho vliv na jižní Australské 
pobřeží, které ale dle definice (vymezení) Jižního oceánu není tímto oceánem vůbec 
omýváno. Prosím vysvětlit jednotky, ve kterých je udávána produkce fytoplanktonu (mg c/m2 
za den). Zcela zde postrádám dle mého soudu to nejdůležitější – podrobné vysvětlení, co je to 
zóna antarktické konvergence, vysvětlení její fyzikální podstaty, proč se její hranice a tím i 
hranice celého oceánu pohybuje apod. 

Následující kapitola je diskuse a závěry. Diskuse je velmi stručná a je zde opět 
opomenuta řada důležitých poznatků – například nejsou vůbec diskutována kritéria, podle 
kterých se oceány dělí a zda tedy vyčlenit Jižní oceán či nikoli, případně, že pakliže 
pomineme hledisko pokládání hranic podél struktury oceánského dna, zda bychom neměli 
změnit i hranice jiných oceánů apod. 
 V tabulce 1 na straně 50 a 51 lze nalézt určité nesrovnalosti v rozlohách jednotlivých 
oceánů. Pokud sečteme uvedené rozlohy pěti oceánů (ty by měly být uvedeny včetně rozloh 
jejich moří) dostaneme celkovou rozlohu oceánů 335,258 mil. km2, přičemž v tabulce se 
uvádí rozloha 362,033 mil km2. Prosím o vysvětlení této nesrovnalosti. 
 Celkové hodnocení: V práci se vyskytuje řady chyb a nepřesností, které snižují její 
kvalitu. Cíle vytčené v úvodu práce byly splněny, i když některé pasáže práce by si zasloužily 
podrobnější rozbor celé problematiky. Práci doporučuji přijmout k obhajobě, přičemž celkové 
hodnocení bude závislé na zodpovězení všech otázek a připomínek. 
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