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Cílem bakalářské práce Daniely Valchářové bylo navrhnout a vytvořit tematický atlas o Církvi 

adventistů sedmého dne (dále jen CASD). S nápadem na takové dílo přišla sama studentka, která má 

k tématu beze sporu velmi osobní vztah. Celkově téma této bakalářské práce zapadá do kontextu úkolů 

řešených v současné kartografii i na katedře, kdy tvorba tematických atlasů je v praxi poptávaná 

a užitečná aktivita, umožňující vizuálně atraktivní a srozumitelnou formou publikovat výsledky 

výzkumu. Současné tematické atlasy nejsou tvořeny pouze mapami, ale stále větší roli v nich hrají 

vysvětlující texty. Časová náročnost zpracování těchto děl bývá značná. 

Studentka se vytýčeného úkolu zhostila po všech stránkách výborným způsobem. Předmětem hodnocení 

jsou dvě věci: jednak vlastní text práce, jednak vytvořený atlas, přiložený k práci jako příloha 

v papírové podobě. Nejprve k vlastní práci: struktura textu je logická, některé jeho části jsou použity 

i v atlase. To se týká zejména úvodní kapitoly týkající se CASD a její historie, ze které je i laikovi 

patrná motivace pro výběr map do atlasu. Věcnou správnost této kapitoly a většiny textů ve vztahu 

k CASD nejsem schopen hodnotit; to je úkol spíše pro religionistu než pro kartografa. 

V další kapitole textu práce jsou stručně představeny vybrané metody tematické kartografie, které byly 

pro zpracování díla použity, a dále obecné metodiky pro tvorbu tematických atlasů. Oceňuji, že se 

studentka vyvarovala sáhodlouhého opisování učebnic a vybrala z nich jen to podstatné z hlediska své 

další práce. Na závěr teoretické části práce je velmi správně zařazena i kapitola věnovaná existujícím 

tematickým atlasům týkajících se náboženství. Celkově hodnotím teoretickou část práce jako 

nadstandardní. 

Neméně zdařilá je i praktická část práce, kde je adekvátně podrobně popsán postup tvorby jednotlivých 

map atlasu a dokončovací práce na celém díle. Určitou výhradu mám ke kapitole Metodika, tvořené 

pouze jedním odstavcem, kterou by bylo pravděpodobně vhodnější zařadit na úvod následující kapitoly 

5. Práce je zakončena diskusí, která hodnotí vytvořené dílo, jak z pohledu limitů a potenciálních chyb 

v datech, tak srovnáním s existujícími díly a rovněž zmiňuje možnosti jeho praktického využití pro 

komunitu CASD. 

Ani k formální stránce textu práce nemám žádné výhrady, celková gramatická, stylistická i typografická 

úroveň textu je na výborné úrovni. 

Nyní k atlasu: i ten hodnotím jednoznačně pozitivně. Nejde pouze o maketu, ale o plnohodnotné dílo, 

tvořené 17 mapovými stranami, z nichž některé jsou tvořeny více mapovými poli. Ocenit lze šíři 

použitých kartografických vyjadřovacích prostředků, jejich zvládnutou praktickou realizaci, a 

v neposlední řadě i grafickou stránku zpracování, kdy jednotlivé dvoustrany atlasu mají konzistentní 

grafický styl. Určité připomínky mám k texům použitým v atlase (např. území … bylo smrsknuto podle 

počtu členů na str. 2). Z pohledu kartografie nemám k jednotlivým mapám žádné vážnější výhrady, byť 

osobně bych někde volil jiné a pravděpodobně o něco přehlednější způsoby vyjádření (např. pro 

vyjádření času vzniku, zániku a obnovy sborů u mapy na str. 27). 

Studentka odvedla značné množství velmi kvalitní práce, ke které přistupovala aktivně, se zájmem a 

s entusiasmem jí vlastním. Řešenou problematiku pravidelně konzultovala a sama přicházela se 

zajímavými nápady a způsoby řešení problémů.  

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě, navrhuji ji hodnotit stupněm výborně a její 

výsledky prezentovat na některé ze studentských kartografických soutěží. 
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