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Cílem bakalářské práce Marka Poppa bylo provedení obsahové a kartometrické analýzy odvozenin
Crigingerovy mapy Čech. Práce je zaměřena do oblasti historické kartografie, je aplikačního charak-
teru.

Předložená bakalářská práce má 45 stran a je doplněna přílohami s výsledky analýz v rozsahu 25
stran zahrnující převážně analýzu názvů sídel v Crigingerově mapě a v mapách z ní odvozených.

Kapitola 1 je věnována úvodu do problematiky, autor se zabývá definicí základních pojmů používaných
v práci a rešerší odborné literatury zahrnující převážně publikace české (celkem 15), cizojazyčné zdroje
k této problematice chybí. Přehled relevantní literatury zahrnující asi 50 publikací věnované analýze
starých map je za posledních 40 let uveden např. zde:

http://mapanalyst.org/literature.html

Kapitoly 2 a 3 jsou věnovány životu a dílu Johanna Crigingera a popisu Crigingerovy mapy. Obě
jsou krátké, tvoří je pouze jedna strana textu, lze je sloučit do jedné. Zejména kapitola 3 mohla být
zpracována detailněji, podrobně se této problematice věnuje ve svém díle prof. Kuchař, na kterého
se autor často odkazuje. Bylo by přínosné srovnat výsledky analýz prof. Kuchaře s výstupy autora
práce.

Kapitola 4 je věnována popisu metodiky práce. Autorovi se v elektronickém repozitáři Mapové sbírky
podařilo vyhledat 54 výtisků Crigingerovy mapy Čech, které rozdělil do 6 skupin (5 kopií a 1 repro-
dukce), pro analýzu si vybral 3 kopie (de Jode, Ortelius, Mercator) a 1 reprodukci (Kuchař). Následně
tato díla nazývá jako „mapy Čech Crigingerova typu“, str. 19, což je poněkud matoucí označení. Au-
tor v této kapitole specifikuje, které obsahové prvky budou předmětem analýz, a to jak semiotických,
tak kartometrických, avšak chybí zde detailnější popis jak tyto kroky prakticky realizovat, a alespoň
naznačit, co se za nimi matematicky skrývá.

Vlastní analýze map jsou věnovány kapitoly 5-8, jejich název je poněkud nezvyklý: např. „Reprodukce
Karla Kuchaře“, str. 22. Lépe by obsah kapitoly vystihoval název „Analýza reprodukce Crigingerovy
mapy od Karla Kuchaře“. Autor na str. 24 uvádí, že mapové pole je obdélníkové, avšak tvarem se
blíží kruhovému. Co znamená termín „zněmčený jazyk“, str. 27?

U každé z map autor prováděl analýzu obsahovou (znázornění výškopisu, lesů, vodstva, sídel, popisů)
a následně analýzu kartometrickou (přesnost mapy, měřítko, geometrické deformace). Při analýzách
vykonal velké množství badatelské i srovnávací práce, kterou nelze automatizovat. Výsledkem je
kompletní soupis vodních toků a sídel na jednotlivých analyzovaných mapách. Zatímco počet vodních
toků se pohybuje v řádech desítek, u sídel se jedná o stovky položek. Dosažené výsledky jsou přínosné
pro další analýzy, autora za ně chválím.

Výstupy kartometrických analýz představují vizualizace distorzní mřížky a vektorů posunů. Bohužel
nejsou v práci tyto výsledky dále diskutovány, a to zejména ve vztahu k velikosti, směru, orientaci
(je z hodnot patrná nějaká systematičnost nebo mají spíše náhodný charakter?). U vektorů posunu
chybí informace o rozměru (není jasné, jakou konkrétní hodnotu polohové odchylky představuje),
obdobný problém nalezneme i u distorzní mřížky.

U obou analýz postrádám srovnání a diskuzi s předchozími výsledky, např. prof. Kuchaře.
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Grafická úroveň práce je velmi dobrá, v práci se vyskytuje minimum překlepů. Z typografického
hlediska působí rušivě nadužívání podkapitol pro odstavce o rozsahu 5-10 řádek či zarovnání nadpisů
a jejich číslování na střed. Kvalita grafických výstupů je výborná.

Zadané téma byla splněno, práce nevykazuje formální či obsahové nedostatky. Na základě výše uve-
deného doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm

-velmi dobře-.

V Praze dne 29. srpna 2019

doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
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