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Rozsah a celková struktura práce 
Práce Michaely Šákrové má rozsah 40 stran textu včetně map, dále pak obsahuje přílohy 
s použitým kartografickým zobrazením a opět výsledné mapy. Struktura práce je vcelku 
logická a přehledná, stále více se však ukazuje, že studenti neumí práci strukturovat 
jednoduše. 

Téma a cíle práce 
Téma práce je velice podnětné a odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Je 
veliká škoda, že studentka tento potenciál nevyužila. Cílem práce bylo jednak analyzovat 
všeobecně používaná dělení Evropy (spojeno s rešerší literatury) a navrhnout geografická 
rozdělení Evropy s použitím GIS (praktická část práce). Důležitým výsledkem práce měly být 
mapy. 

Formální a stylistické záležitosti 
Práce nemá jednotný styl psaní (často jsou střídány mluvnické osoby), proto je obtížně 
čitelná. Občas s chybami (viz níže), celkově těžkopádný styl psaní.  
- práce nemá na titulní straně anglický ekvivalent názvu (a neptejme se, proč tuto redundanci 

– anglický název má být uveden totiž i u abstraktu - nařídila studijní proděkanka), 
- strany příloh se nečíslují! 
- státy byli => státy byly (s. 17, odst. 2), nejednotnost velkých a malých písmen u označení 

typu Východní × východní Evropa – Co platí a co je správně?, 
- Severní Ledový oceán => Severní ledový oceán, tyto data => tato data; názvy ministerstev 

se píší s velkým písmenem; standart => standard, 
- když už je nutné použít anglická slova, pak se neskloňují – tvar „se shapefilely“;  
- na s. 24 různé velikosti písma, 
- „o vrstvu ořízlou o oblasti“ => „o vrstvu oříznutou o oblasti“, 
- proč práce výsledné mapy obsahuje dvakrát – stačilo odkazovat na ně z textu apod. 

Obsahové připomínky k práci 
-  v rámci analýzy různých dělení Evropy postrádám kulturně-etnologické rozdělení, které 

považuji za klíčové i v rámci dělení v pojetí geografie – to, co je v práci vydáváno za tzv. 
„geografické dělení“, je spíše matematicko-kartografickým dělením využívajícím metodu 
geografického mediánu, 

- studentka je oddaná dělení na základě kritéria rozlohy státu, které je zajímavé hlavně pro 
laiky, ale domnívám se, že sociální geografové by postrádali zohlednění počtu obyvatel 
případně více respektující kulturní ohniska (například M. Herskovits) – v tomto smyslu 
nesouhlasím s tvrzením, že „geografické dělení nesleduje žádné kulturní ani politické 
návaznosti jednotlivých států na sebe“, 

- téma práce nabízí použití řady dalších metod dělení území (jedná se o problematiku 
regionalizace), a to matematickou-kartografických, 

- v práci je z nepochopitelných důvodů používán termín „pobřeží“ místo „břehovka“ či 
„přímořská hranice“, 

- obdobně termín „zúženina“ místo „úžina“, uvedeno „vliv Spojených států“ => lépe „vliv 
USA“ nebo „vliv Spojených států amerických“ (s. 15),  



- prohlášení, že Západní Evropa je složena z těch a těch států (s. 17) prohlásil kdo – 
studentka? Výše citovaný (v seznamu literatury chybí) deník Time (spíše Times?) dělí 
Evropu „poamericky“, takže stejně jako opice kokos, 

- věta: „bude popsána metodiky zpracování (…) za pomoci geoinformačních systémů 
společnosti ArcGis“ svědčí o tom, že studentka nezná produkt, s nímž pracuje, 

-  vrstvy nemají „tvar polygon“ ale spíše jsou „typu polygon“, 
- za perličku lze považovat použití Lambertova kuželového „komformního“ zobrazení, které 

údajně zachovává plochy – 1) správný pojem je „konformní“, 2) konformní = stejnoúhlý či 
úhlojevný; naštěstí bylo zobrazení použitou jen pro výstupy, nikoli pro výpočty, 

- zmínka o ponechaných ostrovech může člověka zaskočit – největší ostrov – Velká Británie 
– chybí; vzhledem k tomu, že jde o důležitou informaci, měly by být vyjmenovány 
všechny!, 

- je ArcCatalog a ArcMap program, aplikace či modul? – nejednotné, 
- hustota obyvatel => hustota zalidnění!!! 
- navržené dělení na Východní, Střední a Západní Evropu považuji za zbytečné, protože 

pojem Střední Evropa byl používán jako synonymum „v srdci Evropy“ (je Řecko či Finsko 
v srdci Evropy?) 

- aplikovat celou úlohu na Evropu „bez Ruska“ by bylo podnětné 
- v diskuzi je zmínka o dělení Evropy z hlediska odlišné kultury – v práci jsem nenašel, 
- výrok „v Západní Evropě převažují germánské národy“ (s. 31) považuji za nepravdivý, 

Vyjádření k mapám 
Vzhledem k tomu, že mapy měly být důležitým výstupem práce, očekával bych u nich větší 
projev kartografických znalostí: 
1) používat směrovou růžici v takto malých měřítcích je mírnými slovy napsáno „špatně“ – 

buď zobrazit geografickou síť, nebo raději nic (tvar Evropy každý zná), 
2) rozlišení mapy na obr. 10 je na hraně => špatná čitelnost, překrývání popisků států 

(například u ČR lze řešit popiskem Česko), 
3) hranice států jako podstatné informace jsou na mapách obtížně čitelné 

Práce s literaturou, citační normy a etika 
Autorka pracuje s literaturou a dalšími prameny až na drobné nejasnosti svědomitě a dodržuje 
všechny klíčové citační normy, překvapit může vzhledem k tématu malý počet zahraničních 
zdrojů. 

Závěrečné shrnutí 
Studentka Daniela Burešová obdržela velice zajímavé téma, nevyužila ovšem jeho potenciálu. 
Celá práce je tak spíše než řešením – naznačením řešení. Zadání práce víceméně splnila. 
Bakalářskou práci přesto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou  d o b ř e . 

Dotaz na autorku 
Jaké metodické postupy se nabízejí při dělení Evropy? V tuto chvíli se nemají na mysli jen 
postupy s matematicko-kartografickým základem. Co třeba mentální mapy Evropanů? 
 
 
 
 
 
V Chotěboři 11. 9.2010      RNDr. Jan D. Bláha 

 


