
Posudek vedoucího bakalářské práce Anety Daňhelové

,,Přírodní prostředí planety Mars.o

Hodnocená bakalářská práce (s rozsahem 44 stran,včetně 16 obrázků) byla zpracována
v letech 2005 a 2006 jako pilotní studie pro jedno z výzkumných témat Katedry fyzické
geografie a geoekologie PřF UK' Je výsledkem studia vybrané české a dostupné zahranični
odborné literatury ajejího vyhodnoceni, zarněŤeného na selekci odborných a korektních
populárně naučných informací o přírodním prostředí planety Mars. Uvedená hodnotící práce

byla vzhledem k pedagogickému zaměŤení bakalářského studia Anety Daňhelkové (M _ G)
metodicky a edičně pojata jako výkladová studie, jejímžhlavním cílem bylo podat ucelený
přehled o současném Stavu poznatků o Marsu, které mají obecný nebo korel aění vztah
k fyzicko- geo grafi ckým aspektům planetolo gie.

Autorka práce Aneta Daňhelková se zadanýmúkolem zabýva|asystematicky a velmi
uspokojivě vystihla charakteristiky hlavních rysů jednotlivých přírodních sfér povrchu Marsu.
Při přípravě studie a konečném zpracování textů a příloh projevila velký zájem o zadané
aktuální téma a také píli při plnění dílčích úkolů práce' Uplatnila solidní schopnost
samostatného přístupu k práci s (kvalitou) rozmanitými literámími údaji. Struktura, výkladové
pojetí a grafická dokumentace hodnocené práce jsou velmi zdařité' oceňuji nesporně výborné
zv|ádnutí výběru a sumarizace dostupných údajů do systematicky pojatého textu a do určité
miry též komplexní přístup k poměrně obtíŽnému bakalářskému tématu. Snaha autorky o
pohled (fyzického) geograťa na povrch planety Mars je zřete|ná, oponent jistě nalezne
v předloŽené práci řadu nedostatků (některé části mají charakter eseje, např' historie výzkumu
Marsu, specifický je způsob citování literatury, v práci není uvedeno mnoho původních
specializovaných studií' většinou ovšem cizojazyčných apod'), hodnocená kompilační studie
je však jako celek zdařI|á. Navíc soubor údajů o Marsu v současné době velmi rychle roste -
často po zptacováni výsledků rozsáhlých výzkumných projektů o Sluneční soustavě nebo
přímo o Marsu - a to občas i s nečekanými novinkami při poznávánípřírodního prostředí této
planety terestrického typu.

Stanovené cíle bakalářské práce Anety Daňhelkové ,,Přírodní prostředí planety Mars..
byly splněny a podle kvality její ústní presentace v průběhu obhajoby navrhuji celkové
hodnocení stupněm qÍborně nebo velmi dobře.
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