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Téma BP: Určení osvětlení reliéfu Sluncem na jižním pólu Měsíce

Autor: Bc. Jakub Čašek

Cílem bakalářské práce Bc. Jakuba Čaška bylo nalezení a znázornění míst trvale osvícených Sluncem nacháze-
jících se v okolí jižního pólu Měsíce. Praktickým výstupem práce je mapa těchto míst.

Předložená bakalářská práce má poměrně netradiční a dle mého názoru i zajímavé téma spadající na rozhraní
astronomie a kartografie, jedná se o první takto zaměřenou BP. Práce má 36 stran, byl k ní přiložen DVD disk s její
elektronickou verzí a zpracovanými daty.

Kapitolu 2 s poměrně dlouhým názvem “Popis problému se zavedením výrazů a symbolů” tvoří stručný úvod do
problematiky, nenalezl jsem v ní však žádný výraz a pouze jeden symbol. Otázkou je, zda ji vzhledem k rozsahu
nespojit s kapitolou 4. Za zajímavou považuji kapitolu 3 zabývající se historii mapování Měsíce a dostupnými
prostorovými daty.

Těžištěm práce je kapitola 4, která je věnována vlastnímu výpočtu modelu osvětlení. Připomínku mám hned k
prvnímu vzorci na str. 16, ve kterém ze 6 proměnných není uveden význam u 4 z nich (lze se o něm pouze doha-
dovat) a obr. 1 je natolik nepřehledný, že z něj nelze tyto údaje vyčíst. Z výše uvedeného důvodu nemohu hodnotit
korektnost výpočtu. Jakou zástupnou proměnnou používá autor pro selenografickou šířku a délku? Hodnotu α au-
tor nazývá úhlem ortodromy, k čemu je tento úhel měřen? Podobnou připomínku mám k formulaci na následující
straně, kde autor uvádí “...je vzdálenost Slunce-Měsíc umocněna a přesahuje tak ostatní umocněné hodnoty až o
10 řádů.”. Co je umocněno čím?

Z důvodu nemožnosti práce s astronomickým obzorem v ArcGIS-u (tj. s možnými zápornými hodnotami výškového
úhlu) provádí autor převod na pravý obzor. Otázkou je, proč nepoužít orientaci normál terénu vůči slunečním
paprskům, pak je možné pracovat s kosinem jejich úhlů a eliminovat záporné hodnoty v intervalu 〈−1, 0〉 přičtením
konstanty 1, tj. provést posun intervalu. Autorem navržené řešení je však matematicky elegantní a funkční, za jeho
odvození ho chválím, takto tvořivý přístup není v závěrečných pracech častý.

Kapitola 5 je věnována zpracování dat v programu ArcGIS. Autor navrhuje pro znázornění území použít orto-
grafickou projekci, považuji tuto volbu za rozumnou. Na str. 24 mne zaujalo tvrzení, že válcové zobrazení je pro
zpracování polárních oblastí zcela nevhodné”, proč? Co znamenají termíny “polární poloměr” a “rovníkový polo-
měr”, str. 24? Tyto veličiny mají v matematické kartografii přesné pojmenování a není možné si vymýšlet vlastní
terminologii. Proč volíte “polární poloměr” jako 1736km (v předchozím textu nebyla tato hodnota nikde uvedena)?
Pro výpočet osluňovacího modelu vytvořil autor v jazyce Python skript, za což ho chválím. Za následující ukázku
již méně:

math.sin(0.0261799387799)

V kódu by měly být používány pouze proměnné a nikoliv přímo číselné hodnoty. Neuškodilo lepší formátování
a zápis neproporcionálním fontem (např. Courier). Tato část práce je zpracována podrobně a zajímavě. Proč je
výsledkem vzorce 8 na str. 33 vždy celé číslo, když jsou argumenty typu double a navíc je násobíte hodnotou typu
double? Výsledkem přiřazení je pak opět hodnota typu double, nikoliv celé číslo.

Co mě trochu zklamalo je kvalita výstupního modelu. Autor je studentem kartografického oboru a kartografickému
zpracováním měl věnovat více pozornosti a času. Výstup oproti srovnatelným mapám v atlasech působí příliš
tmavě, tvoří pouze 50% velikosti stránky, vhodné by bylo doplnit mapu popisy (např. útvar v blízkosti jižního pólu).

Připomínku mám k používání matematického aparátu, nestandardnímu číslování všech vzorců s uvedením komen-
táře, co vzorec vyjadřuje (číslují se pouze ty, na které se odkazujeme). Pokud by autor věnoval formální stránce
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práce více pozornosti: “setrojení vzorce”, str. 21, “důkaz pro označení úhlu”, str. 20, “kolmý úhel na dolněk ge-
ografického azimutu do 360.”, str. 32), výsledek by vyzněl daleko lépe. Autor má dle mého názoru v některých
případech problém sdělovat fakta jasně, srozumitelně a hlavně formalizovaným způsobem.

Navzdory množství připomínek považuji téma za zajímavé, originální a celkově zdařile zpracované s množstvím
autorské invence, avšak formální stránka práce poněkud utrpěla.

Předložená bakalářská práce má dobrou grafickou úpravu, z hlediska přehlednosti by jí prospělo poněkud lepší
strukturování textu. Zadané téma práce byla splněno, práce kromě výše uvedených připomínek nevykazuje jiné
významnější formální či obsahové nedostatky.

Na základě výše uvedeného doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě hodnotím ji stupněm

-velmi dobře-

V Praze dne 16. června 2012
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