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Určení osvětlení reliéfu Sluncem na jižním pólu Měsíce

Cílem předložené bakalářské práce je vytvořit tématickou  mapu polární oblasti Měsíce s 
vyznačením územních oblastí, které jsou trvale osvětleny Sluncem. Splnění tohoto cíle vyžadovala od 
studenta se seznámit s definicí geometrického úlohy popisující zadaný problém a v literatuře vyhledat 
i postup jejího řešení. 

Dalším úkolem,s nímž se musel autor vypořádat bylo získání výškových dat polární oblasti 
Měsíce pořízených americkou umělou oběžnicí Měsíce. 

V doprovodném textu postrádám vysvětlení konstatování na str. 10, že odražené záření 
neovlivní teplotní podmínky v místech, kam nedopadá přímo sluneční záření. 

Definice temínu „výška povrchu“ v provedení uvedeném na str. 10 není zcela srozumitelná.

Těžiště práce spočívá v kapitolách 4 a 5. V kapitole 4 je popsána metodiky a uvedeny vzorce  
použité pro stanovení osvětlenosti každého bodu ve vymezeném okolí jižního pólu. Na str. 16 chybí 
označení jednotek u intervalů selenografických souřadnic subsolárního bodu. Není jasné co autor 
myslí výrazem „obecná poloha v zimním slunovratu“. Na stejné straně je třeba přeformulovat 
vysvětlení pojmu polární kruh, který je popsán jako „hraniční kružnice, kde alespoň jednou v roce 
Slunce nevystoupí nad obzor nebo pod něj neklesne“.

Vzorec na str. 16 pro výpočet výšky Slunce nad obzorem vyžaduje vysvětlení, jakou roli v 
něm má úhel ortodromy, který navíc není nijak určen.

Celkově není tato kapitola příliš logicky uspořádána, což její srozumitelnost stěžuje. 
Například problematika ilustrována na obr. 5 v kap. 4.2 by pat řila k řešení probírané v první části, 
stejně jako odstavec o označení úhlů.

Kapitola 5 je věnována zpracování v podobě aplikace vzorce na výpočet výšky Slunce nad 
obzorem na data modelu terénu. Zde je třeba ocenit sestavení vlastního postupu na určení osvětlení 
míst pro danou polohu subsolárního bodu. Postup kombinuje vlastní algoritmus naprogramovaný v 
jazyce Python s komerčně dostupnými funkcemi v programu ArcGIS, hlavně funkce Hillshade.

Text je doplněn  přehledem literatury a v příloze je uveden hlavní výsledek práce – mapa 
osvětlení povrchu Měsíce v okolí jižního pólu. K její dokonalejšímu provedení chybí několik 
základních mapových prvků. 

Student splnil zadání stanovené pro vypracování bakalářské práce. Pracoval s velkou mírou 
samostatnosti. Přitom si dokázal osvojit potřebné nové odborné znalosti i prokázal schopnost 
samostatně řešit úkoly související s vypracováním práce. Doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji 
známku „velmi dobře“.
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