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Práce je členěna na formální náležitosti, abstrakt, obsah, 7 kapitol, diskuzi, závěr, 
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Práce odpovídá zadání. 
Autor prokázal velmi dobrou znalost teorie související s tématem, není od věci, že se 
dotkl i problematiky vývoje hradů na sledovaném území Čech.

Autor postupně vzpomenul několikero map velkých územních celků, mapou Klaudia 
Ptolemaia počínaje a mapou Martina Waldseemüllera konče, které ve větší či menší 
míře zachytily i prostor českých zemí. 

Těžiště práce však spočívalo ve sledování zákresu šlechtických sídel ve smyslu 
zadání diplomové práce na vybraných mapách Čech a to v časovém sledu na mapě 
Mikuláše Klaudyána,  Johanna Crigingera (v kopii Gerarda de Jode), Paula Aretina, 
Petra Kaeria a Mauritia Vogta.
Podává základní údaje o autorech map a vlastních mapách.
Těžiště práce spočívá ve velice podrobném rozboru těchto map včetně posouzení 
přesnosti zákresu. 
Poznatky shrnul v závěru práce. 
Přesto, že autor postupoval metodicky, do hloubky, s velkou mírou zájmu o 
maximální vytěžení zdrojů, neubránil se některým nepřesnostem a pochybením, 
snad mohl i volit jiné formulace. 

Uvádím:

s. 7 Pravěký zákres na mamutím klu je snad přece jen spíše mapou než plánkem.

… z podmětu … Mělo by být … z podnětu… .

… jsou zdrojem historie, krajiny, jazyka… Mělo by být …jsou zdrojem historie 
krajiny, jazyka… .

s. 9 Lze obecně konstatovat, že mapa historická je mapa dějepisná. 

s. 11 U odkazu 1 chybí zdroj.

s. 26 Při popisu Ebstorfské mapy uvádí: Z českých zemí je zakreslena také Morava 
(Maravia) do jejíhož prostoru je lokalizována stejnojmenná řeka (Macha), severněji je 
lokalizována řeka Odra. Jak je to myšleno? Řeka Odra jako moravská řeka? Pokud 
to takto myšleno není, k jakému celku ji autor přiřadil nebo přiřazuje? 



s. 35, 40, 41, 44, 66, 77 Uvádí li autor rozměry map, neuvádí znaménko x (krát). 
Proč? 

s. 52 zakresleno devět řek… Číslovky by měly být uváděny jednotně. Buď 
číslicemi, nebo slovně. Čísly považuji za vhodnější. …

…také správné české názvosloví. V jakém slova smyslu? 

s. 36 … pravděpodobně vyryty zrcadlově… Klaudyánova mapa byla tištěna 
z dřevořezu, nic tedy do ní nemohlo být vyryto. Nebyl to dřevoryt. 

s. 37 …tištěna z dřevorytu… Viz výše.

…Munsterovi…   (5x) Má být Münsterovi.

s. 38 …Witteberku… Má být Wittenberku… .

…Johan…   Má být Johann… .

… Augusovi… Má být Augustovi… 

... Meyrpeckem… Má být Meyerpeckem… .

… G. de Jode… Jméno je vhodné uvést (vypsat) v plném znění. Gerard.

… G. Mercatora … Jméno je vhodné uvést (vypsat) v plném znění. Gerard.

s. 39 … desciptio… Má být descriptio… .

…Salzburgu… jinde je uváděno s k. mělo by být jednotně. 

... autorství není jistý. Hovorové. Má být …autorství není jisté. 

… 486 a 412 mm. Rozměry by měly být uváděny v jedné délkové jednotce. 
Lépe v mm než v cm a mělo by být zřejmé, v jakém pořadí. Zda levá x dolní 
strana nebo zda jinak. 

… mužské postavy…   Jsou to štítonoši.

…vrchy Vladař a Žlutič jsou…  Nejsou dva vrchy. Vrch Vladař je (jeden) 
u Žlutic (sídlo). 

s. 40 …cca 290 sídel. Lze spíš uvést …cca 250, …cca 300 sídel, stěží takto.
Toto konstatování je při autorově pečlivosti překvapující. 

s. 42 … symbol českého lva… Má být … symbol Čech – českého lva… .

… císařské dvouhlavé orlice… Tato heraldická figura je orel. Autor sám takto 
správně uvádí níže. 



s. 43 … geographicé distancita.  Má být …geographice distincta.

s. 44 …cisteriánský řád…  Má být cisterciácký řád. 

… Konigreich Bohmen…  Má být … Koenigreich Boehmen… . 

… hospodářský znak…   Snad hospodářský význam… . 

s. 45 …Slaběji…  Mělo by být… méně výrazně, méně zdařile…  . 

…, které bylo veřejností…  Mělo by být … státem, …panovníkem… 

s. 46 … uvedené fakty…   Mělo by být …uvedená fakta..  .

s. 47 … hradební tematikou… Mělo by být … s tematikou hradů…

s. 48 … v omezené velikosti…   Mělo by být … ve zmenšenině. Každá velikost je 
omezená. 

s. 49 … a či jejich zříceniny…   Mělo by být … a jejich zříceniny. 

s. 52 … drtivá… Poněkud hovorové, zde méně vhodné. Výrazná většina… . 

s. 58 ... nějaké kopie Klaudyánovy mapy… Z rychnovského exempláře nebo 
Kreibichovy kopie. Oba zdroje (Kuchař 1958, Semotanová 2002) autor poznal 
– uvádí je. 

s. 59 … Hrad… Na mapě je hrad. 

s. 62 … či v něm větví.   Mělo by být …či se v něm větví. 

s. 63 … je výhradně český… Není tomu tak, v Kladsku jsou 2 názvy německé. 
Mezilesí a Kladská Bystřice. (Mitwald a habelswerd).

s. 64 Bez uvedení německého názvu, není zřejmé  pro neobeznalého čtenáře, 
v případě hradů Žumberk a Košumberk,  který hrad je na mapě který.

s. 72 … v obrázkách …   Mělo by být …v obrázcích. 

s. 101 … Seznam přiloh   Má být Seznam příloh.  

V seznamu příloh uvádí Příloha č. 6 a opět Příloha č. 6. 
Má být Příloha č. 6 a Příloha č. 7. 

… Mapové syntagma …   Má být … Mapová syntagma … 

…Příloha č. K 1: Kaeriova mapa ... Má být Klaudyánova mapa. 



Příloha č. 4  … bez poposu… Má být … bez popisu. (3x). 

Příloha k č. 4 a k č. 7    … izolinie vektorů posunů.   Má být jen … vektory posunů.

Závěr: 

Auror práce zadání splnil. 
Prokázal, že je k naplnění cíle zadání velmi dobře veden a teoreticky velmi dobře
připraven a projevil schopnost hluboké analýzy zdroje – tedy vyjmenovaných starých 
map Čech. Velmi oceňuji, jak svědomitě si počínal a jak se snažil vše prověřit 
s využitím dalších zdrojů. Oceňuji grafické zpracování. Kromě jiného, co konstatuje 
v závěru, považuji za velmi prospěšné jím sestavené seznamy tohoto druhu sídel pro 
jednotlivé mapy a grafické přílohy dokládající přesnost těchto map. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Je škoda, že práci provázejí vypsané nepřesnosti a vzhledem k jejich počtu navrhuji
stupeň hodnocení  v e l m i  d o b ř e.

V Praze dne 14. 9. 2011           RNDr. Tomáš GRIM, Ph.D.
    oponent
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