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oponentský posudek na bakalářskou práci Anety Daňhelové ,,Přírodní prostředí
planety Mars".

Na úvod bych chtěl poznamenat. že velice kvituji zvolené téma, neboť se ukazuje, Že
fyzickogeograÍické disciplíny nachžaejí své uplatnění i mimo naši mateřskou planetu a
mohou přinést velký užitek nejen při výzkumu terestrických těles, ale zpětně mohou na
zák|adě tamních jevů, odpovědět na dosud nevyjasněné otázky, které jsou řešeny na Zemi.
Podíváme-li se na výzkumné týmy, které se prostředím terestrických těles zabýva1i, najdeme
tam klimatology, geomorfology' hydrology a další specialisty fyzickogeografických disóiplín,
kteří se podílejí na odhalováni a objevoviíní podmínek nových 

'uět.i 
u |ze je alegoricky

připodobnit kpionýrům objevujícím pro Evropu Nové světy. Fyzická geografie takžiskává
nové pole působnosti anabývánových rozměru.
Struktura a technické provedení práce:

Předložená práce má 44 stran a 16 obrázků, které reprezentují převzaté kresby a
družicové snímky. PředloŽená práce se sestává ze 4 h|avních kapitol, ,,Úvodu.., ,,Historie
výzkumu Marsu.., ,,Marsu jako fyzikální těleso,,, ,,Závěrečných poznámek o současných
změnách přírodního prostředí Marsu.. a sezlamu literatury.

Nejrozsáhlejší je třetí kapito|a,která popisuje stavbu Marsu, atmosféru Marsu a reliéf
Marsu' kde se soustřeďuje především na ty formy, které souvisejí s endogenními procesy,
eolickou činností a projevy tekoucí vody.

Struktura kapitol je v jádru dobrá, avšak jejich obsah by si zasloužil lepší třídění. Stává
se, že stejné informace čtenař na|ezne na několika rizných místech textu (např. str' 20 a 25),
rovněŽ některé informace by si zaslouži|y zaÍazení do odpovídajících kapitól (např. údaje ó
noční obloze Marsu by bylo lepší zďadit do úvodu než do hlavní stati ná str. 20, stejnď tak
dtkazy přítomnosti vody uváděné na str. 35,36, by bylo lépe zakomponovat do míst, která se
vodě věnujítj. str,24.

Technické provedení grafických příloh je z nepochopitelných důvodů velmi slabé, ale
vysvětlitelné' Autorka pracuje s nepůvodními, pŤevzatými obrázky s nízk1lrrn rozlišením,
ačkoliv na stránkách NASA a ESA je |ze získatv původní kvalitní podobě.
Forma a obsah práce:

Ce|á práce má charakter kompilace, kde autorka přejímá informace zrtvných zdrojtl,
které uvádí v literatuře, avšak autorka až na pár vfiimek nepracuje s původní odbornou
literaturou, ale téměř výhradně se spoléhá na 

''no-name.. české iíterneiové zdrojetypu sweb a
euweb. S tím souvisí celá řada ruzně závažných chyb, které se v textu objevují á jež by'y
přebrány z výše uvedených zdrojů. Zde bych si dovolil položit autorce átÍok,, žau ,i o
moŽnosti přístupu k pln)Ím on-line verzím odborných časopisů jako např. Planetary and Space
Science; Earth, Moon and Planets; Science či další 

''ébo 
aspoň áutorizovaných seňerů

NASA, ESA, USGS. Proč je nevyužila? Vyhnu|a by se tím zásadnim chybám, které
,,posbírala..na neautorizovartých zdrojích. Zpřed|ožené práce pak pl1me, že autorka nedělá
rozdi| mezi původní odbomou a,,populární.. literaturou a nesprávně přiřazuje citace zdrojům,
typu Koktejl ěi výše uvedeným neautorizovaným zdrojům, které evidentně nejsou ptimétrni a
tedy původními nositeli myšlenky, jež obsahují. Uvádění jen již jednou ,p,u"ó,*,é literatury
má i kromě zmíněných chyb i sekundární důsledek, Že informace, které jiou takto přinášený,
postrádají hloubku, kterou na populárních webovských strankách těžko najdeme. Kromě toho
některé zdroje nejsou citovány vůbec, např' str. 18, 19, rozdělení atmosfáy Marsu, nebo str.
22, 23, 26, 35, kdy píše pro odborný text nepřípůstné ,,..,názory -''ot';7"t' vědců.., ale
nedodává, kterých' ani citace děl, kde uvedené tvtzeni, k němuž se vyjadřuje, je. Tedy autorka
nesprávně pracuje s literaturou, což při kompilačním pojetí bakalařško p.áce pov ažuji za její
nejzásadnější chybu.

V díle je však i celá řada formálních chyb, o nichž není třeba nikterak diskutovat a jeŽ
jsou vyznačeny oponentem přímo v textu a jež jenutné odstranit' Mezi tyto chyby řadím:



/

1) nesprávné skloňování a uvádění chybného adjektiva maďanské - správně je
marsovské' S tímto se lze setkat v celém textu.

2) ch1'bné a zavádějící formulace, např. str. 12 - ',...roku 
2003 se vědci z ESA odpojili

od mateřské sondy Mars Express... Nebo na str. 9 ,,Mars je povaŽován za hlavní část ranného
náboŽenství..či na straně 27 autorka nesprávně píše o vrásnění jako o pohybu: ,,..'na Marsu
nebyly zaznamenány horizontální pohyby jako například vrásnění.. nebo o laserovém
výškoměru, pomocí nějŽ měla být sebrána ,,.'.?statistická? data...... Podobně je tomu
s nesprávn1imi formulacemi v jiných případech na str. 6,7, IL,26,27 atd. Za jistou jazykovou
neobratnost |ze povaŽovat větu na str. 40, kdy autorka Ťíká, že let radiových vln je velmi
pomalý, přiěemŽ by správně mělo byt dlouhý. Mohla by autorka říci, jak dlouho letí rádiové
vlny z Marsu kZeml?

3) nesprávné užívání termínů, které souvisí s přebíráním informací a někdy i celých
vět z neautorizovaných zdrojů, jak bylo popsáno výše. Např. str. 20 se místo ovlivnění' mluví
o regulaci současného klimatu Marsu prostřednictvím prachovych částic a oběhem vody mezi
spodními vrstvami atmosféry a povrchem a oxidu uhličitého spojeným se sezónní změnou
polárních čepiček. Dále odbomá fyzickogeografická literatura, tedy i tato práce by měla
použivat správné termíny, např. slovo kopec geomorfologie nezná (str. 26). Taktéž by správně
mělo b1it ,,vznikaly sopečné kužely.. a ne 

''Sopečné 
krátery.., j& je to v kontextu věty na

straně 30.
4) objemové jednotky se uvádějí v km3 nikoliv v km2, což jejednotka plošná (str. 26).
5) zaváďění pro odbomý text nevhodných adjektiv, jako úchvatná hloubka (str. 32),

nebo celých sousloví ,,...Velký kaňon v Arizoně známý ze Země je proti ní ?směšným
škrábancem.'.? (str. 32),,,,,.,.vzh|iží i onak obloze a čeká naturisty 21. století.. (str. 34)'

6) opomíjení a neuvádění důležitých informací, nebo naopak uvádění informací,které
se tématu netýkají. Při popisu atmosfery str.23 není vůbec zmíněna větší unášecí schopnost
větru vlivem niŽší gravitace, která hraje zásadní roli při vmiku eolických forem reliéfu, ale i
při dějích v atmosféře. Na téŽe straně lze považovat za nadbytečné a mimo zpracovávané
téma nepod|oŽené a de facto nesprávné úvahy o reakci zemské atmosféry na jademé exploze.

otázky a připomínky k obsahu:
1) Na str. 8 autorka popisuje pásovitou strukturu magnetického pole Marsu, avšak dále

v textu nikde nepíše, co tím ronstni a ari zde nediskutuje důsledky, které z toho
plynou. Jedná se o volně ,,položenou.. větu bez jakékoliv souvislosti s ostatním
textem.
Při popisu dráhových elementů na straně 8 autorka opomněla zce|a zásaďní skutečnost
a tou je pohyb osy, který je vzhledem k absenci Měsíci podobnému tělesu podstatně
větší neŽ u Země, u níž je tento pohyb jedním z pÍíčin tzv. Milankovičových cyklů, jež
mají odraz ve střídání glaciálů a interglaciálů. Následně je o precesi stručná noticka,
a\ebezjakékoliv diskuse na str. 16. Tedy mohla by autorka o tomto jevu pohovořit a
srovnat se Zemí a odhadnout důsledky pro Mars a jeho klima'
Na str. 21 je chybně vysvětlen princip ,,Hadleyho buněk.., kdy je zaměněn s turbulencí
vázanou na nerovnost povrchu. Mohla by autorka stručně a správně vysvětlit princip
cirkulace tzv' Had|eyho buňky'
Mohla by autorka vysvětlit protimluv, kdy na str. 8 říká, že během perihelu Marsu
(206,6 mil. km) je na severní polokouli krátká mimá zima a na str. 22 Ťiká, Že během
přísluní sevemí polokoule dostává o 40Yo více energie než v době odsluní (249,2 mi|.
km)' kdy je na základě tvrzeni ze str.8 na severní polokouli léto. Mohla by autorka
v této souvislosti charakteizovat solární konstantu na Marsu? S tím souvisí další
dotaz, opravdu se autorka domnívá' Že severní polární čepička má nejmenší rozsah
v době léta na jižní hemisféře a tedy synchronně s jižní polární čepičkou, jak o tom
píše na str.26? Další protimluv se týká jižní polární čepičky, kdy na str. 25 uvádí, že
v ní převaŽuje zmrz|ý oxid uhličitý, avšak ztvrzeni na další straně plyne, že ptev|ádá

z)

3)

4)



vodní led (,,celková mocnost jižní polámí čepičky je 2 km, která je rovněž tvořena
několik metrů silnou vrstvou oxidu uhličitého..).

5) Mapy Marsu mají větší rozlišení, než jak uvádí autorka na straně 27 lviz
www.nasa.gov/.

6) Jak by autorka dokáza|a vysvětlit přítomnost olivínu, jeŽ popisuje na straně 28, v
souvislosti s existencí předpokládaného tekutého vodního oceánu. Mohla by tuto
skutečnost dát do souvislosti s hypotézou vodou pokrýého Marsu?

Shrnutí:
Autorka v uvedeném textu v obecných rysech popisuje současný náhled na přírodní poměry
Marsu, což bylo hlavním autorčiným cílem. Je ďejmé, že v textu se vyskýují některé
podstatné chyby, které byly výše uvedeny a jež je nutné z textu odstranit před archivací
bakalářské práce v knihovně. Jis|im zk|amáním pro mne je, že v textu není nic navíc, oproti
tomu, co |ze najít na českých anonymních internetových zdrojích. Jako největší nedostatek
vidím, že autorka téměř I00% abstrahovala od odborných informačních zdrojů, což u odborné
práce považuji za vyrazný nedostatek. Zvýše uvedených důvodů navrhuji, aby předložená
bakalářská práce Anety Daňhelové ,'Přírodní prostředí planety Mars.. byla přijata
k obhajobě a ohodnocena stupněm ,,dobře...

op onentský p o sudek zpr ac ov a|: RNDr. M aret KříŽek PhD ^


