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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Autor práce: Daniela Valchářová 

Název práce: TEMATICKÝ ATLAS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 

 
Bakalářská práce se zabývá tvorbou tematického atlasu Církve adventistů sedmého dne. Svým rozsahem 

(58 stran textu) odpovídá zadání bakalářské práce. Použité zdroje a jejich počet taktéž odpovídají 

vybranému tématu. Autorka používá různé zdroje literatury nejen pro rešeršní zpracování informací o 

Církvi adventistů sedmého dne, ale i pro metody tematické kartografie, ve které neopomíjí 

nejaktuálnější publikace. Autorka pracuje převážně s českou literaturou, ale vzhledem k zaměření 

tématu a kvalitě publikací v české literatuře na tuto problematiku to není nijak problematické. Práci se 

zdroji literatury považuji tak za zcela vyhovující a plně dostačující pro potřeby této práce.  

 

Po formální stránce, gramatická a stylistická úroveň, je tato práce velice zdařilá. Terminologie, a to jak 

kartografická, tak geoinformatická, je používána korektně. Také cíl práce vytvořit tematický atlas Církve 

adventistů sedmého dne byl v rámci této bakalářské práce splněn. 

 

Na rešeršní práci této bakalářské práce oceňuji zejména její výstižnost. Text v rešeršní části není ani 

příliš dlouhý a ani příliš krátký a vše potřebné vysvětluje. V praktické části autorka popisuje použité 

kartografické vyjadřovací metody jednotlivých map a jejich zpracování v prostředí ArcGIS. Autorka 

používá poměrně široké spektrum kartografických vyjadřovacích metod a GIS nástrojů. Autorka také 

popisuje, jak systematicky ukládala data při tvorbě atlasu, což je při práci s prostorovými daty vždy 

žádoucí. Autorka tímto poukázala na její kvalitní kartografické, ale i geoinformatické dovednosti.  

 

Při tvorbě samotného tematického atlasu Církve adventistů sedmého dne autorka volí moderní design, 

který je viditelný na současných grafických dílech profesionálů. Ke zpracování používá software 

InDesign, který ji umožňuje vhodně rozvrhnout jednotlivé grafické a textové prvky daného díla. 

Zároveň z vlastní zkušenosti vím, že naučení se se specifiky tohoto grafického programu není 

jednoduchá záležitost, proto oceňuje, že se autorka rozhodla atlas zpracovat právě v tomto programu.  

 

Snad jedinou výhradu, spíše estetického ražení, kterou mám k mapám v atlase je grafická podoba 

měřítka. Vzhledem lehkosti až jemnosti jednotlivých map, působí zvolené grafické měřítko poměrně 

robustním dojmem. Dle mého názoru by postačovala šedá (tmavě modrá) linie, která by vhodněji 

zapadla do grafického designu atlasu. Jedná se však o drobný detail z estetického nikoliv funkčního 

hlediska. Z hlediska funkčního, pokud by atlas měl sloužit jako edukační materiál, bych měla 

připomínku k volbě grafického měřítka. Pro větší územní celky (Evropa či svět) bych raději volila číselné 

měřítko. Grafické měřítko na takovýchto mapách více svádí k porovnávání vzdáleností mezi 

jednotlivými místy, což v mnohých případech není žádoucí.  

 

Celá bakalářská práce včetně tematického atlasu je zdařilou prací. Především oceňuji množství práce, 

které autorka nad tvorbou atlasu včetně přípravy dat musela strávit. Z práce je však patrné, že autorka 

má k církvi osobní vztah, který byl jistě velkou motivací do další práce.  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň výborný. 
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Otázky k obhajobě: 

1. V dnešní digitální době se nabízí otázka, zda uvažujete o webové interaktivní verzi 

tohoto atlasu, která jistě poskytla informace širší veřejnosti, než je tištěný atlas nebo 

atlas umístěný ve verzi PDF na internetové stránky?  

2. Vyberte z tematického atlasu mapu, která syntetizuje nejvíce použitých 

kartografických vyjadřovacích metod a stanovte metody, které jste u této mapy 

použila. Pokuste se stanovit sama, jestli je něco, co byste na této mapě chtěla zlepšit.  

3. V teoretické části uvádíte že Miklín, Dušek (2017) navrhují odlišné třídění metod 

tematické kartografie. V čem konkrétně se tato klasifikace liší od jiných, které v práci 

uvádíte (Hojovec a kol. 1987; Čapek a kol. 1992; Voženílek 2004)?  
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