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Předložená bakalářská práce se zabývá kartografickým rozborem vybraných map 
Severní Ameriky z období 16. až 19. století. Stěžejní část práce tvoří kartometrické 
a sémiotické analýzy, které mají za cíl určit a popsat nejenom kartografické 
zobrazení map, ale i vývoj mapového znázornění severoamerického kontinentu. 
Na úvod bych ocenil snahu autorky využít zejména mapy z bohatého fondu Mapové 
sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 
 
Bakalářská práce obsahuje celkem 99 stran a 3 přílohy. Práce je členěna do 8 
kapitol, které na sebe logicky navazují. Slohová úprava je čtivá bez výraznějších 
gramatických nedostatků. Použité informační zdroje jsou řádně citovány.  
 
Značnou pozornost autorka věnuje historicko-geografickému vývoji Severní Ameriky 
v 16. až 19. století. Vzhledem k tematickému zaměření práce se i přes svůj značný 
rozsah jeví tato část jako přínosná, neboť umožňuje interpretovat dosažené výsledky 
v širším historicko-geografickém rámci. Autorka doplnila práci o základní výklad 
vývoje evropské kartografie, který mohl být ovšem zpracován i na základě novějších 
informačních zdrojů.  
 
Metodika práce je popsána důkladně a srozumitelně včetně části věnované výběru 
vhodných mapových podkladů. Autorka se zaměřuje na detailní popis vybraných 
kartometrických analýz s důrazem na detekci kartografického zobrazení a na rozbor 
polohové přesnosti topografického obsahu map. Určitý nedostatek představuje 
poměrně stručná část zabývající se sémiotickými analýzami, která v porovnání 
s kartometrickými charakteristikami působí poněkud stroze.  
 
Praktická část práce je zpracována velmi podrobně. Včetně základního popisu 
přikládá autorka ke každé z 10 analyzovaných map informace o detekovaném 
kartografickém zobrazení a o základních geometricko-konstrukčních a sémiotických 
charakteristikách map. Dosažené výsledky ilustruje na četných obrazových přílohách 
i ve formě tabulek. S tematickým zaměřením práce korespondují informace 
o geografických omylech a zajímavostech analyzovaných map, které doplňují 
historicko-geografický základ práce.   
 
Autorka bakalářské práce prokázala dobrou orientaci ve zkoumané problematice 
včetně teoretických znalostí i praktických dovedností při práci se specializovanými 
kartografickými SW. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Celkově ji hodnotím 
stupněm výborně.  
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