
  

Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Název práce: Historický atlas bitvy u Slavkova 

Autorka bakalářské práce: Kateřina Obrazová 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miroslav Čábelka 

 

Hodnocení práce: 

Hlavním cílem bakalářské práce Kateřiny Obrazové bylo navrhnout a vytvořit historický 
atlas bitvy u Slavkova. V úvodu autorka definuje cíle práce a vymezuje základní pojmy a pravi-
dla související s tvorbou atlasů. V další části se věnuje shromáždění kartografických děl, které 
mají vztah k uvedené bitvě. V rámci toho provedla průzkum tuzemských i zahraničních digita-
lizovaných mapových sbírek, které jsou součástí Databáze digitalizovaných mapových sbírek, 
kterou spravuje Mapová sbírka PřF UK. Podařilo se jí získat šest mapových děl v českých ma-
pových sbírkách a osm v zahraničních. Provádí jejich soupis, popis a základní obsahové ana-
lýzy. 

Autorka dále seznamuje s historickými okolnostmi, průběhem a důsledky bitvy u Slavkova.  

Následuje část věnující se vlastní tvorbě atlasu. Autorka představuje použitou metodiku. 
Tvorbu atlasu správně dělí na přípravu kartografického projektu, přípravu dat, tvorbu znako-
vého klíče, tvorbu map a konečné sestavení atlasu. Celá tato kapitola je dobře zpracovaná a 
jsou v ní podrobně rozebrány uvedené fáze tvorby atlasu.  

V následné diskuzi poukazuje na problémy, se kterými se během tvorby setkala a v závěru 
se vrací zpět k cílům a hodnotí svou práci.  

Významnou částí práce je příloha, kterou tvoří Historický atlas bitvy u Slavkova v tištěné i 
elektronické podobě. Jedná se o tematicky, kartograficky i graficky vydařené dílo, které obsa-
huje vedle samotných map přiměřené množství textů, obrázků a tabulek. Autorka zvolila vhod-
nou koncepci atlasu, kdy mapy zabírají cca jeho 50 % a zbytek je rozdělen mezi text a grafické 
prvky. Celý atlas má 24 stran, je ve formátu A4 a byl vytvořen v softwarech ArcMap 10.7.1 a 
InDesign.  

Mohla by autorka vysvětlit, proč pro označení směru pochodu vojsk použila dvojího ba-
revného označení? Např. na některých mapách je červenou šipkou označen pohyb britských 
vojsk, u jiných map je touto šipkou označen pohyb ruských vojsk. Apod. Nebylo by vhodnější 
použít pro rozlišení příslušnosti vojsk u všech map stejnou barvu?  

Při tvorbě bakalářské práce projevila Kateřina Obrazová schopnost samostatné práce. Tu 
aktivně a se zájmem konzultovala s vedoucím. Nicméně finální práce nechala na poslední chvíli 
a časová tíseň se projevila na snížené kvalitě kapitol Diskuze a Závěr, které by si jistě zasloužily 
větší pozornost. 

 

 



  

 

Předložená práce je srozumitelná. Svým tématem, obsahem a charakterem splňuje poža-
davky, které jsou kladeny na bakalářskou práci na oboru Geografie a kartografie. Autorka pra-
cuje v textu často se zdroji, jejichž seznam je uveden na konci. Podkladová data si sama zajistila 
a jejich zdroje jsou rovněž uvedeny a odcitovány. Text je psán čtivě bez větších překlepů a chyb 
a je vhodně doplněn obrázky.  

 

Práci hodnotím jako zdařilou, doporučuji k obhajobě 

a hodnotím známkou velmi dobře. 
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Ing. Miroslav Čábelka 
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