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Cílem bakalářské práce Karla Prokopce bylo navrhnutí správné kartografické vizualizace dat 

zpracovávaných v územně analytických podkladech (dále jen ÚAP). Dílčí cíle pak spočívaly v analýze 

témat objevujících se v územně analytických podkladech z hlediska jejich možnosti kartografického 

zpracování, vlastní návrh správné kartografické vizualizace dat a vytvoření praktických ukázek 

u vybraných témat ÚAP zvolených obcí s rozšířenou působností. Lze konstatovat, že zadané cíle byly 

splněny. Autor dále deklaroval cíl vytvořit práci, která bude moci sloužit jako informačně-metodický 

materiál pracovníkům úřadů, kteří územně analytické podklady vytvářejí a přitom nemají dostatečný 

vhled do kartografické problematiky, čemuž uzpůsobil zejména teoretickou část práce, ve které se 

věnuje popisu kartografických zásad při tvorbě tematických map a popisu vybraných metod tematické 

kartografie. V další části práce jsou kartografické zásady demonstrovány v praxi vytvořením 

vzorových map pro zvolená témata. Na závěr jsou diskutovány problematické aspekty vizualizace dat 

územně analytických podkladů. 

Za hlavní přínos práce považuji její metodicko-informační hodnotu pro kartografické laiky, 

kteří jsou v rámci pracovních povinností nuceni vytvářet tematické mapy. Oceňuji, že autor při 

vypracování rešeršní části práce nesklouzl k prostému opsání teoretických pouček, ale cíleně popsal ty 

kartografické zásady, které jsou pro tvorbu tematických map v ÚAP klíčové, upozornil na chyby, 

kterých je třeba se vyvarovat a uvedl praktické příklady. Zvolené kartografické metody, které jsou 

využitelné pro vizualizaci dat v ÚAP jsou popsány dostatečně srozumitelně. Stejně tak kladně 

hodnotím samotnou analýzu dat objevujících se v ÚAP, jejich rozdělení do logických tematických 

celků a návrhy možností jejich kartografického zpracování. Podobně výběr obcí s rozšířenou 

působností, pro které byly zpracovány vzorové tematické mapy, ukazuje, že autor si je vědom faktorů, 

které ovlivňují správné zpracování tematické mapy a snaží se na tyto problematické faktory upozornit 

a zároveň ukázat, jak se s problémem korektně vypořádat. 

Výhrady mám k aplikační části práce, kde bych očekávala podrobnější popis zpracování 

jednotlivých map a při vytváření vzorových map více pečlivosti ve zpracování. Bohužel se autor při 

zpracování vzorových map nevyvaroval chyb. Na některých nedostatcích je patrné, že jsou daní za 

nezkušenost v kartografické tvorbě. Na druhou stranu tyto nedostatky autor kompenzuje kvalitní 

diskuzí. 

K formální podobě práce nemám zásadnější připomínky. Práce je dobře čitelná, vhodně 

strukturovaná a obsahuje minimum stylistických a pravopisných chyb. Literaturu a zdroje autor 

správně cituje. Rozsah práce 72 stran dalece přesahuje požadavky na tento typ vědecké práce.  

Karel Prokopec prokázal dostatečné teoretické a praktické znalosti a schopnost samostatné 

tvůrčí práce. Z výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře 

až výborně. 

 

V Praze dne 10. 6. 2014 Mgr. Zuzana Žáková 


