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Spektrální projev výškopisu Marsu 

Student odvedla práci v tematickém i metodickém oboru, který rozšiřuje současnou strukturu témat 
studentských prací řešených na katedře. Práce se zabývá kartografickou tématiku aplikovanou na 
planetu Mars a k tomu i zkoumání spektrálních projevů povrchu Marsu. Pro autora to znamenalo 
seznámit se s řadou nových skutečností a prokázat jejich praktické zvládnutí v podobě samostatně 
vytvořené topografické mapy Marsu a zpracování spektrálních dat ve vybraných územích 
reprezentujících tři různé výškové úrovně pořízených družicemi Marsu. 

 Ke splnění prvního cíle práce musel student prostudovat definice referenčních těles a souvisejících 
souřadných systémů stanovených pro planetu Mars. Stejně tak bylo třeba se seznámit s mapovými 
zobrazeními používaných pro mapování Marsu.  

Data pro tvorbu své topografické mapy získal autor z laserového výškoměru MOLA na americké 
sondě Mars Global Surveyor a pro spektrální analýzy z multispektrálního skeneru HRSC na evropské 
družici Mars Express.  Většina práce byla provedena v programu ArcMap a korelační výpočty v 
tabulkovém programu Excel. Student rovněž využil i program OCAD pro sestavení vlastních 
mapových znaků. 

Na práci se projevuje nedostatečná zkušenost se sestavením písemného sdělení o provedené výzkumné 
práci. V tomto směru je obecným nedostatkem chybějící popis či rozbor fungování použitých 
softwarových nástrojů. Například chybí podrobnější popis způsobu barevné syntézy nástrojem 
Composite Bands. Jsou uvedena čtyři použitá pásma, ale do barevné syntézy se mohou použít jen tři 
pásma. Obdobně není jasné jak proběhlo zvýšení prostorového rozlišení obrazu pomocí funkce 
Simple-Mean. V práci by měl být i popis způsobu vytváření linie vrstevnice z rastrového DMT funkcí 
Contour a jak pracuje funkce Simplify. Není také jasné podle čeho se autor rozhodoval pro použití 
ruční editace vrstevnice. 

K formální stránce práce patří nezvyklé pojetí podání rovnic, které autor pojal jako obrázky včetně 
popisu. Rovněž je vhodné uvést vysvětlení zkratky při jejím prvním výskytu v textu, přesto, že je 
práce vybavena seznamem zkratek.  

Student pracoval samostatně a prokázal, že si osvojil znalosti bakalářského studia a jejich praktické 
uplatnění při kartografických výstupech. Práce je vybavena čtyřmi mapovými přílohami zpracovanými 
z digitálních datových podkladů. V analytické části student prokázal schopnost vlastní práce s daty a 
hodnocení dosažených výstupů s nástinem závěru a diskuze o jeho obecné použitelnosti a omezeních. 

Předložená práce obsahuje výstupy požadované zadáním a přes uvedené nedostatky ji hodnotím 
stupněm výborně. 
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