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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Název práce: Analýza odvozenin Crigingerovy mapy Čech z roku 1568  
 z fondu Mapové sbírky PŘf UK 

Autor bakalářské práce: Marek Popp 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miroslav Čábelka 

 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce Marka Poppa se zabývá mapou Čech z roku 1568 od Johanna Crigingera. 
Hlavním cílem práce bylo provést komplexní obsahové a základní kartometrické analýzy odvo-
zenin této mapy, které jsou součástí fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy.  

V úvodu práce autor definuje cíle práce, vymezuje základní pojmy a stručně seznamuje se 
zdrojem analyzovaných map – Mapovou sbírkou PřF UK.  Johanna Crigingera a jeho mapou 
Čech z roku 1568 pak představuje v samostatných kapitolách. Tyto dvě kapitoly jsou napsány 
pouze na 2,5 stránkách a zasloužily by si jistě autorovu větší pozornost. 

Kapitola 4 se věnuje metodice práce. Autor v Mapové sbírce PřF UK vyhledal 54 výtisků 
Crigingerovy mapy Čech. Jejich soupis je uveden v příloze práce. Z nich vybral 4, které později 
podrobil analýzám. Jedná se o reprodukci Karla Kuchaře, kopii Abrahama Ortelia, kopii Gerar-
da de Jodeho a kopii Gerarda Mercatora.  

Dále autor seznamuje s principem obsahových a kartometrických analýz, které poté pro-
vádí nad uvedenými mapami.  V samostatných kapitolách uvádí výsledky. V rámci obsahových 
analýz seznamuje s danou mapou a provádí její podrobný popis. Věnuje se zobrazení výškopi-
su, lesů, vodních toků, vodních ploch, sídel a jejich popisům, měřítku mapy, kartuším apod. 
Vše doplňuje obrázky s ukázkami výřezů z mapy. Autor rovněž provedl podrobný soupis řek a 
poznámek u měst, které uvádí v přehledných tabulkách. Jedním ze zajímavých a povedených 
výstupů je komparace popisu sídel identifikovaných na všech mapách včetně uvedení součas-
ného českého a německého názvu. Tento výstup je v rozsáhlé příloze č. 2.  

Nad uvedenými mapami autor dále provádí s využitím programu MapAnalyst kartome-
trické analýzy a uvádí jejich výsledky. Rovněž přikládá obrázky s distorzní mřížkou, a vektory 
posunu, které přehledně prezentují grafickou přesnost mapy. Výsledky komentuje a poukazu-
je na zajímavosti, jako např. chybné umístění Karlštejna západně od Berouna na Orteliově 
kopii Crigingerovy mapy. 

V závěru se autor vrací zpět k cílům a poněkud stručně hodnotí svou práci. Významnou 
částí práce jsou přílohy, které jsou na konci práce a prezentují výsledky. 

Autor provedl velké množství práce na všech odvozeninách Crigingerovy mapy a strávil 
množství času nad papírovými mapami v badatelně Mapové sbírky. Analýzy map provedl peč-
livě, a zvláště za obsahové analýzy zaslouží pochvalu. Ke škodě práce je poněkud stručná teo-
retická část práce.  V textu používá netypické slovo „podkapitola“ a rovněž zarovnání nadpisů 
kapitol na střed není pro práci tohoto typu vhodné. Lépe je zarovnání vlevo. Autor se rovněž 
na stranách 11 a 18 nevyvaroval používání tvaru 1. osoby jednotného čísla. 
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Při tvorbě bakalářské práce projevil Marek Popp schopnost samostatné práce. Svou práci 
často konzultovala nejen s vedoucím práce, ale i s dr. Novotnou z Mapové sbírky. Předložená 
práce je srozumitelná. Svým tématem, obsahem a charakterem splňuje požadavky, které jsou 
kladeny na bakalářskou práci na oboru Fyzická geografie a geoinformatika.  

Autor pracuje v textu často se zdroji, jejichž seznam je uveden na konci. Text je psán čtivě 
a je vhodně doplněn obrázky.  

Práci hodnotím jako zdařilou, 

doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře. 

 

Dotazy:  

1. Proč nebylo možné analyzovat Mercatorovu kopii?  
2. V závěru autor píše, že nebylo možné dostatečně analyzovat konkrétní polohové ne-

přesnosti. Proč to nebylo možné? 
3. Narazil jste na analyzovaných mapách (kromě chybného zákresu Karlštejna) ještě na 

nějaký další omyl? 

 

 

 

V Praze dne 27. 8. 2019                 

Ing. Miroslav Čábelka 

  Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, 

       Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 


