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Bakalářská práce Petra Brože s názvem Mapování vulkanické aktivity na Marsu v
oblasti Tharsis, je rozčleněna na dvě hlavní části. První část, tvořící přibližně polovinu práce,
je věnována rešerši literatury vztahující se ke studované problematice. Druhá část spolu

s přílohami je věnována výsledkům vlastního výzkumu a zpracování získaných dat.
Bakalářská práce má jako celek 42 stran včetně příloh.
Rešeršní část práce je zpracována dle mého názoru promyšleně, uspořádaně a veškeré

informace zde uvedené mají zásadní vztah ke studované problematice. Autor v úvodu do
problematiky seznam`tije čtenáře se základní charakteristikou planety Mars a jeho srovnání se
Zemí především z hlediska působení endogenních a exogenních geologických procesů. Úvod

zahmuje i infomace o stratigrafickém systému užívaném pro planetu Mars, infomace o
významných výsledcích výzkumu meziplanetámích sond a nakonec i současné poznatky o
geologickém vývoji a vulkanické aktivitě na Marsu. Další část rešerše je věnována

infomacím o dosavadním výzkumu a jeho výsledcích v zájmové oblasti Tempe Terra.
K rešeršní části mám několik následujících věcných připomínek.

Název práce, Mapování vulkanické áktivity na Marsu v oblasti Tharsis, přesně
neodpovídá jejímu skutečnému zaměření. Předmětem bakalářské práce je oblast Tempe Terra,
která je svojí rozlohou mnohem menší a nachází se severovýchodně od vulkanické oblasti

Tharsis. Práce je tedy zaměřena na mnohem menší území, které je podle platné nomenklatury,

sestavené nomenklatumí komisí IAU, součástí samostatné vulkanické oblasti Tempe-

Mareotis. Musím ale konstatovat, že tato skutečnost nijak nesnižuje obsahovou kvalitu
předložené bákalářské práce a doporučuji autorovi tento nedostatek opravit.
V tabulce 1 autor uvádí základní fyzikální charakteristiky pro Mars a Zemi. Hodnoty

zde uvedené odpovídají publikovan]h výsledkům, je ale nutné opravit názvy některých
charakteristik. Konkrétně: orbitální dráha - správně: střední heliocentrická vzdálenost, sklon

osy - správně: sklon rotační osy. Doporučuji také pro uváděná data citovat jejich původní
zdroj.

V rešeršní části jsou popisovány podmínky a okolnosti dávné existence kapalné vody

na Marsu. Zde doporučuji provést opravu části textu o vlivu teploty, protože klíčovou

veličinou pro udržení kapalné vody na planetě je atmosférický tlak.
V této části práce je popisován výskyt dvou dominantních typů vulkanických těles štítových sopek a těles s příkřejšími svahy a centrálním kráterem, která jsou podle autora

nejspíše ekvivalentem terestrických stratovulkánů. Domnívám se, Že v tomto případě není

možné použít temín stratovulkán, protože v takovém případě je nutné doložit přítomnost
pyroklastického materiálu a jeho

„pravděpodobných

střídání

stratovulkánech,

nebo

s lávovými proudy.

o

„tělesech

Hovořil bych tedy o

morfologicky

připomínající

stratovulkány" či o „složených vulkanických tělesech", protože abychom mohli použít termín

stratovulkán v jeho původní definici a významu, se samotnou morfologií útvaru nevystačíme.
V rešeršní části je minimum překlepů a veškeré fomální připomínky, týkající se především

citací některých pasáží a drobných připomínek, jsem v textu řádně vyznačil a doporučil
autorovi k opravě. Přes výše uvedené připomínky hodnotím rešeršní práci jako zdařilou a

poskytující naprosto dostatečný úvod do studované problematiky.

Druhá část práce, zaměřená na vlastní výsledky a jejich zpracování, ukazuje, Že autor
zvládl často velmi náročné zpracování snímků zájmové oblasti pořízených sondou Mars
Expres, analýzu a následnou syntézu velmi rozmanitého souboru dat a především to

nejdůležitější-jejich interpretaci, plně využitou pro zpracování nové mapy vulkanických

útvarů v oblasti Tempe Terra. Výsledky, které autor získal ve spolupráci s kolegy z lnstitut fur

Planetenforschung v Berlíně, dle mého názoru, mohou významně přispět k následn]h
interpretacím geologického vývoje vulkanické oblasti Tempe Terra na Marsu.

Věcné připomínky k této části práce:

Vpráci

jsou

popsána

jednotlivá

definovaná

vulkanická

tělesa

několika

charakteristikami, jejichž výsledné hodnoty jsou uváděny v obsáhlé a přehledné tabulce
v části přílohy. Průměr základny těles je vyjádřen střední hodnotou získanou jako průměr
měření. Není všák jasné, jak]h způsobem byly získány hodnoty pro stanovení vzdálenosti

definované hranice tělesa a jeho vrcholu. Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou dále použity

v interpretaci dat a k výpočtu úhlového sklonu svahů vulkanických těles, pokládám za nutné
je v práci jednoznačně definovat.
Autor také v práci uvádí metodiku výpočtu úhlového sklonu svahů vulkanických těles.
V matematickém zápisu vztahu pro výpočet úhlového sklonu ze získaných dat je fiinkce sin

zaměněna za tg. Jedná se však zjevně jen o chybu zápisu, protože výsledné hodnoty uvedené

v tabulkové příloze jsou ve všech případech správné. Veškeré fomální připomínky k této

části práce jsem k textu připojil a doporučil autorovi k následné opravě.

Veškeré uvedené připomínky nejsou, dle mého názoru, pro výslednou obsahovou kvalitu
bakalářské práce zásadní. Práci celkově hodnotím jako vysoce kvalitní, zvláště vzhledem ke

skutečnosti, že obsahuje zpracované výsledky vlastního výzkumu, které byly navíc již
autorem prezentovány na mezinárodní konferenci European Mars Science and Exploration
Conference 2007: Mars Express & ExoMars. Bakalářská práce Petra Brože vzhledem k jejímu
obsahu a výše uvedeným skutečnostem převyšuje nároky kladené na bakalářské práce,

hodnotím ji jako výbomou a doporučuji k přijetí.
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