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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

TÉMA PRÁCE:       

 

Předmětem diplomové práce RNDr. Jana D. Bláhy je interdisciplinární teoreticko-empirická 

analýza kulturních aspektů kartografické tvorby. V teoretické části práce je věnována 

pozornost obsahu map, mapové stylistice a mapovému jazyku v mezikulturní perspektivě. 

Popsány jsou také analogie mapového jazyka s klasickým jazykem a analogie starých map 

s mapami primitivních kultur. Autor správně upozorňuje na vliv prostředí a kulturních faktorů 

na vnímání prostoru i vlastní kartografickou tvorbu. Zasvěceně ilustruje své teze na 

příkladech tzv. kulturních mapových stylů, zejména z oblasti Austrálie a Oceánie. 

V metodické části práce autor zaměřil svojí analýzu na metodu kognitivních (mentálních) 

map uživatelů a tvůrců map. Tvořivým způsobem využil přístupů kulturní a lingvistické 

antropologie aby prokázal hypotézu, že kognitivní mapy je možné využít k odhalení 

kulturních specifik kartografické tvorby. V závěru své práce, která má aplikovaný charakter, 

prezentoval výsledky terénního výzkumu mentálních map školáků a naznačil výzkumný 

potenciál interdisciplinárního přístupu kombinujícího metody a přístupy přírodních a 

společenských věd. Oceňuji zvolené téma práce nejen z důvodu jeho originálnosti a 

aktuálnosti, ale také proto, že diplomant využil při jeho zpracování rozsáhlé teoretické 

znalosti a empirické výsledky z vlastních výzkumů a kartografické tvorby.  Práci je z hlediska 

tematického zaměření možné označit za podnětný příspěvek umožňující zefektivnit jak 

kartografickou tvorbu, tak antropologický výzkum lokálních kultur.    



KONCEPCE PRÁCE: 

 

Dizertační práci tvoří čtyři kapitoly, ve kterých autor systematicky analyzuje teoretické 

metodologické a aplikované dimenze kartografické tvorby.  V první kapitole, která tvoří úvod 

do problematiky, teoretickou referenční bázi a expozici celé práce, prezentuje mapu jako 

vizuální projev kultury a obraz reality. Pozornost věnuje také kulturním rozdílům obsahu map 

a jejich příčinám z hlediska vlivu prostředí a kultury na percepci reality a prostoru. 

Charakteristickým rysem této části práce je diplomantova snaha o interdisciplinární přístup 

Výsledkem je velice podnětný, mnohovrstevnatý a plastický popis kulturní specifiky map, 

včetně jejich lingvistické a semiotické dimenze. Ve druhé kapitole, věnované 

metodologickým aspektům kartografické tvorby, se autor zaměřil na možnosti využití 

antropologických metod v kartografii. Pozornost věnuje zejména využití kognitivních a 

mentálních map uživatelů a tvůrců map. Správně upozorňuje na skutečnost, že výsledky této 

metody podléhají dobré kvantifikaci a objektivaci. Logickým vyústěním této kapitoly je 

autorův vlastní návrh postupu terénního výzkumu. Ve třetí kapitole, věnované aplikaci 

navržené metodiky, autor prezentuje výsledky pilotního terénního výzkumu, který byl 

realizován v průběhu let 2009-20012. Za velmi cenné lze označit například zjištění, podle 

kterého je mapový obsah diferencován v závislosti na prostředí, v němž žije příslušná 

komunita nebo skutečnost, že mapový jazyk mentálních map je do určité míry ovlivněn 

pomůckami, které má účastník výzkumu k dispozici. Zajímavý je také poznatek naznačující 

existenci zakódovaného univerzálního mapového jazyka.  Výsledky výzkumu v sobě zahrnují 

velký informační a metodologický potenciál, který si zaslouží být využit v dalších takto 

koncipovaných výzkumech. Poslední kapitola výstižně nazvaná „Diskuze“ je věnována 

otázkám „použitelnosti map“ v kontextu kultury a problematice omezené platnosti 

provedeného výzkumu. O to více jsou cenné autorovy návrhy na změnu metodiky v rámci 

analýzy kulturních specifik map. Obecně je možné konstatovat, že práce má velmi 

promyšlenou vnitřní strukturu, která autorovi umožnila v plném rozsahu naplnit teoretické i 

metodologické cíle, které před sebou vytýčil. Díky nonkonformnímu metodologickému 

přístupu ke zkoumané problematice a tvořivému spojení kartografie, kulturní antropologie a 

lingvistické antropologie vzniklo vyzrálé vědecké dílo, které si zaslouží ihned publikovat.     

       

 

 

 



OTÁZKY K OBHAJOBĚ:  

 

1. Bude autor na tématu dále pracovat? Uvažuje nad možností pokračování empirického 

výzkumu, který by řadu tezí a implicitních hypotéz umožnil dále verifikovat? 

2. Jakou vidí autor práce prognózu v oblasti spolupráce přírodních a společenských věd 

v oblasti kartografické tvorby a antropologického terénního výzkumu?  

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: 

 

Rád konstatuji, že práce ve všech parametrech překračuje požadavky kladené na diplomovou 

práci. Autor přesvědčivě formuloval a v plném rozsahu splnil cíle své práce. Vypracoval 

inovativní výzkumnou metodiku a přesvědčivým způsobem jí uplatnil v empirickém 

výzkumu. Odborný přínos práce je možné vidět jak v její důsledné snaze o uplatnění 

interdisciplinárního přístupu, tak v realizovaném výzkumu a interpretaci kulturologicky a 

antropologicky relevantních témat. Autor prokázal hluboké zaujetí tématem, nadstandardní 

teoretickou a metodologickou kompetenci a schopnost kultivovaným odborným jazykem 

prezentovat dosažené poznatky. Správně pracoval s odbornou literaturou i vlastními poznatky, 

které získal v průběhu empirického výzkumu. Práce má logickou strukturu, je vybavena velmi 

kvalitním poznámkovým aparátem a reprezentativní bibliografií. Má nadstandardní grafickou 

úpravu a je doprovázena vhodně zvolenými obrazovými přílohami. Práci považuji za tvořivý 

a nesmírně aktuální příspěvek k problematice kartografické tvorby i antropologického 

výzkumu symbolické báze konkrétních kultur.      

 

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze 10.9.2012                                                                           PhDr. Václav Soukup, CSc. 

 

 

 

 


