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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Posudek vedoucího k bakalářské práci Ivany Žížalové: „Hlavní formy reliéfu Marsu a jejich význam 
pro sledování dynamiky a vývoje jeho povrchu“. 

 
Nová data získaná z družic a robotických sond vyslaných k terestrickým tělesům v naší sluneční 
soustavě přinášejí nečekané informace o podobě těchto světů a kvalita pořízených satelitních snímků 
umožňuje detailní studium reliéfu. V popředí zájmu je planeta Mars, která je Zemi velmi podobná v 
mnoha aspektech. Úkolem bakalářské práce, kterou zpracovávala Ivana Žížalová, bylo definovat a 
klasifikovat hlavní formy reliéfu Marsu a určit jejich význam pro sledování vývoje jeho povrchu, 
včetně aktivity současných geomorfologických procesů.   
 
1) hodnocení splnění cílů v zadání práce 
Studentka vytvořila přehled základních forem reliéfu Marsu, stručně je charakterizovala a lokalizovala 
jejich výskyt a v diskusi se snažila marsovské formy provázat s pozemskými ekvivalenty. Lze tedy 
konstatovat, že cíle práce vytčené tématickými okruhy byly v zásadě splněny.  
2) hodnocení práce s literaturou 
Při zpracování tohoto tématu Ivana Žížalová použila 31 článků a knih (většinou anglicky psaných) a 19 
dalších zdrojů, zejména z portálu NASA. Volba a počet zdrojů je adekvátní a odpovídá tématu a pojetí 
bakalářské práce, i když někdy by měla být použita novější literatura, neboť právě v oblasti 
planetologie se poznatky velmi rychle vyvíjejí a mění. Např. na straně 48 je uvedeno: „Z terestrických 
těles je výskyt ledu typický pouze pro Zemi a Mars (Chapman a kol. 2000).ˮ Dnes víme, že led a to i 
vodní se vyskytuje na podstatně větším okruhu terestrických těles, např. měsíce Europa či Ganymedes, 
různé planetky, pozemský Měsíc či planeta Merkur atd. 
Při práci s literaturou jsou dodržována pravidla citační etiky.  
3) hodnocení užitých metod a postupů 
Použitý postup a výběr literatury je adekvátní stanoveným cílům. 
4) hodnocení argumentace a interpretace 
Studentka se neuchyluje jen k pasivní reprodukci poznatků získaných z literatury, ale snaží se výsledky 
komentovat a zdůvodňovat za použití literatury. Nicméně v diskusní části textu se stává, že použitá 
argumentace má svoje slabiny. Nejvýznamnější z těchto zvláštních či ne zcela ozřejměných 
argumentací popisuji níže a nechávám k vysvětlení/diskusi pro obhajobu:   
Strana 34: „Důkazy o tom, že se zde opravdu vyskytovala velká vodní tělesa, dále potvrzuje i výskyt 
35 polygonálních struktur, který koreluje s hlubšími místy v oblastech Utopia Planitia a Severní polární 
pánve (Head, Hiesinger a kol. 1999).ˮ Jakou souvislost s přítomností "velkých vodních těles" mají ony 
polygonální struktury (předpokládám, že jde o polygony ledových klínů), když se tyto struktury 
zároveň vyskytují i v ryze subaerickém prostředí a zároveň, pokud budeme uvažovat pozemské schéma 
jejich vývoje, tak i jejich vznik je vázán na subaerické prostředí.    
Strana 48: „Studie koryt vyhloubených katastrofickými záplavami na planetě Zemi naznačuje, že 
podobně vznikala i výtoková koryta planety Mars, ačkoliv díky nižší gravitaci jsou erozní tvary Marsu 
zhruba třikrát větší, než na planetě Zemi (Rodríguez a kol. 2014).ˮ Vysvětlete/zdůvodněte 
mechanismus, jak gravitace ovlivňuje velikost erozních fluviálních forem. 
Strana 48: „Na povrchu Země jsou polygonální struktury dlouhé od 1 – 100 m, na povrchu Marsu 5 – 
10 km, přičemž napříč jsou až stovky metrů velké (Summerfield 1991).ˮ 
Může autorka prokázat či podpořit svoji hypotézu vlivu vegetace na velikost polygonálních struktur 
nějakou studií, která by to dokazovala? Respektive jsou tyto aktivní struktury větší v oblastech 
pozemských mrazových pouští bez vegetace, oproti oblastem tundry či tajgy?  
Mylným tvrzením na straně 48 je pak, že: „Periglaciální zóna je na planetě Zemi vymezována na 
základě výskytu permafrostu, není definována klimaticky.ˮ, neboť existuje celá řada definic 
periglaciální zóny, včetně těch čistě klimatických např. Leser, Wilson, Brochu, Peltier, French atd., 
které je mj. možné najít v přehledné podobě v publikaci Frenche (2007). 
 
5) hodnocení odborného přínosu 
Bakalářská práce přináší přehled základních struktur a forem reliéfu na povrchu planety Mars a ukazuje 
současný stav poznání o vzniku a vývoji těchto forem v kontextu současných názorů na vývoj této 
planety. Nejrozsáhlejší a zároveň nejhodnotnější částí práce je kapitola charakterizující hlavní formy 



reliéfu (str. 15-45). Na druhou stranu nejslabší částí bakalářské práce je vlastní závěr, který bohužel 
nesplňuje náležitosti, které by měl mít, místo toho, aby shrnul a zobecnil důležitá zjištění, tak má 
podobu sumarizace cílů, obhajoby výběru popisovaných forem a upozornění na chyby mající původ v 
převodu angličtiny a anglických termínů do češtiny.  
6) hodnocení formální a obsahové stránky 
Předložená práce má 54 stran, včetně 3,5 strany seznamu literatury. Text doprovází 26 obrázků, 3 
tabulky a 2 vložené přílohy. Práce má rešeršní charakter, přesto se studentka v duchu zadání práce 
pokouší z kombinace informací získaných z literatury vyvodit vlastní závěry a vztahy. V rámci diskuse 
byly marsovské formy hodnoceny z pohledu jejich pozemských ekvivalentů. Bohužel snad jen s 
výjimkou lehkého náznaku odstavce u eolických forem, zůstalo jen u popisu ekvivalentů a nedošlo už k 
implementaci znalostí o pozemských formách směrem k marsovským tvarům (např. návaznosti a vazby 
různých pozemských forem na sebe), aby bylo možné rozšířit či upřesnit jejich geoindikační potenciál. 
Text je psán odborným jazykem, bohužel se v textu vyskytují jisté formální prohřešky (plurál 
majestatis, větná stavba) proti pravidlům odborného textu. Některé části textu jsou bohužel zatíženy 
nepřesným, neobratným či nesprávným vyjadřováním, např. na straně 34: „Pravděpodobnější hranicí se 
zdá být hranice 2, vzhledem k tomu že povrch je zde jemnější, než v místech mezi hranicí 1 a 2ˮ; na 
straně 42: „I přes to, že Mars tvoří pravděpodobně jedna tektonická deska (Brož 2010), nacházejí se 
zde místa, která s největší pravděpodobností tektonicky vzniklaˮ; na straně 47: „Výskyt tekoucí vody v 
historii Marsu (obrázek 11) tedy naznačuje, že se planeta nacházela v jiných atmosférických 
podmínkách, než jak je tomu dnes.ˮ  či na téže straně: „Na Zemi se můžeme též setkat se stržemi – 
oproti stržím na planetě Mars mají ovšem spodní část tvořenou naplaveným materiálem, což není 
viditelné na snímcích z Marsuˮ. Stejného charakteru je i zavádějící tvrzení v abstraktu, které nesprávně 
vymezuje svoje čtenářstvo a ambice, které nejsou součástí zadání, ani vlastních cílů a ani vlastní text 
práce není takto řešen, a jsou nad rámec bakalářské práce.    
Jinak obrázky doprovázející text jsou voleny dobře a mají dobrou kvalitu. Jinak není důvod a fakticky 
je nesprávné vylišovat graf od obrázků. I graf, podobně jako fotografie, schéma či mapa je obrázek.  
Zřejmě jde o formálních chybu, neboť graf vyjádřený v obrázku 3, je na rozdíl od grafu 1, zařazen 
správně. 
7) přístup studenta 
Ivana Žížalová během řešení bakalářské práce se pravidelně účastnila seminářů k bakalářské práci a 
konzultovala její obsah s vedoucím práce, což umožnilo reagovat na problémy vznikající během 
realizace bakalářské práce a odstranit chyby ve většině práce. Bohužel závěrečná časová tíseň daná 
netradičním termínem odevzdání „podzimníchˮ bakalářských prací se projevila při dokončování 
kapitol „Diskuseˮ a „Závěrˮ. Tedy kapitol, které patří mezi nejsložitější a studentům se nejhůře 
realizují. Kladně hodnotím rozhodnutí studentky doplnit literaturu ke zpracovávanému tématu, aby 
práce byla kvalitnější, i když díky tomu došlo k posunutí termínu (z jarního na podzimní) odevzdání 
vlastní bakalářské práce. S průběhem práce a přístupem Ivany Žížalové k tématu bakalářské práce 
vyjadřuji spokojenost.  
 
Zhodnocení:         
Bakalářská práce Ivany Žížalové představuje hlavní formy reliéfu Marsu a zároveň ukazuje úroveň 
současných znalostí o jejich vzniku a vývoji na této planetě. Tato práce umožnila základní orientaci v 
problému interpretace popisovaných marsovských forem. Přestože tato práce Ivany Žížalové není bez 
chyb, tak jasně prokázala, že studentka dokáže pracovat se zdroji a vytvořit hodnotný text. Na základě 
hodnotících kritérií bakalářských prací lze tuto práci doporučit k obhajobě, s návrhem klasifikace 
velmi dobře za textovou část. 
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