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Obecné charakteristiky 

Předkládaná diplomová práce řeší potřebné téma vizualizace prostorových dat týkajících se migrace, 

a to jak z pohledu kartografie, tak demografie. Spojení popisu podkladových dat a možností jejich 

kartografického znázornění považuji za vhodné, neboť charakter vstupního datového souboru (příp. 

jeho další analýza) zásadně ovlivňuje možnost a vhodnost použitých kartografických vyjadřovacích 

prostředků. Pokud se práce jmenuje „Kartografické metody…“, očekával bych oddíl týkající se 

přehledu možností jejich klasifikace. Tím by jistě nedošlo k opomenutí některých metod, které však 

na data spojená s migrací bezpochyby použít lze (např. areálová metoda nebo dasymetrická metoda 

vytvořená analýzou kartogramu). 

Cíle práce a jejich splnění 

Cíle práce nejsou explicitně uvedeny ani v abstraktu ani v úvodu. Lze-li za cíle práce považovat 

předběžnou náplň práce v zadání, pak soudím, že se je s výjimkou znázornění prognóz migrace 

podařilo naplnit. 

Obsahová stránka práce 

Autorka při zpracování používala nemalé množství odborných zdrojů, proto text v zásadě hodnotím 

jako věcně správný. Následuje výčet výhrad, které vycházejí z jejich nepřesného uvedení/uvádění 

v textu nebo nevhodného vzhledu mapových výstupů či jejich částí a mohou být považovány za mož-

nosti jak v budoucnu zvýšit kvalitu map. 

- Je vhodné v textu používat spíše pojem znázornění nebo znázorňování než zobrazení, neboť 

zobrazení evokuje kartografické zobrazení ve smyslu způsobu převodu referenční plochy do zo-

brazovací plochy. 

- V souladu s typografickými zvyklostmi je vhodné i v legendě map používat pomlčku namísto 

spojovníku (např. obr. 6). 

- Za účelem zlepšení kartografické kvality je vhodné používat sadu kartografických nástrojů v ESRI 

ArcGIS (vč. generalizace hranic a tzv. maskování – viditelné např. na obr. 31 a v Příloze 17 na 

s. 142). 

- Za účelem zlepšení grafické kvality mapy je vhodné po použití GIS provést ještě následnou úpravu 

v grafickém editoru podporujícím práci s vektorovou grafikou a vrstvami. 

- Především při tvorbě většího souboru map je velmi doporučeno použít barvy tak, aby byla 

zachována jednotnost jejich asociativnosti (znázornění kladných hodnot nebo jevů považovaných 

za pozitivní teplými odstíny barvy, záporné hodnoty nebo negativní jevy barvami studenými; 

např. s. 127, 128, 131 – srov. se s. 134). 

Za chybu je považováno následující: 

- Použití geodetického Křovákova zobrazení (S-JTSK) pro mapy v práci použitého měřítka. 



- Jakkoliv použitý software neumožňuje automatickou tvorbu plynulé stupnice hodnotového 

měřítka kartodiagramu, existují již dostupné návody pro možnosti jejich tvorby jinými způsoby 

(např. MS Excel). 

- Diagramové měřítko musí být tak veliké, aby pokrylo alespoň naprostou většinu diagramů 

v mapě – čtenář mapy musí mít možnost zpětně zjistit hodnotu pro libovolnou územní jednotku. 

- Nelze používat 2,5D podobu diagramů, které nemají svou velikost odvozenou od jejich objemu 

(s. 126?). 

- V přehledové mapě okresů (s. 122) chybí popis okresu Prostějov a Uherské Hradiště a zkratka PV 

je chybně lokalizována v území okresu Uherské Hradiště. 

- Vodicí linky diagramů se jich nesmí přímo dotýkat (obr. 3). 

Jazyková úroveň práce 

Jazykovou úroveň práce hodnotím jako vysokou jak po stránce stylistické, tak gramatické. 

Grafická úprava práce 

Ke grafické úpravě nemám téměř žádné připomínky, pouze doporučuji u některých rastrových prvků 

zvýšit DPI (např. obr. 45 nebo 47) a nepodtrhávat URL adresu u online zdrojů (seznam zdrojů a poz-

námky pod čarou). 

Práce se zdroji informací 

Autorka používá dostatečné množství odborných zdrojů, českých i cizojazyčných, tištěných i elektro-

nických, demografických i kartografických. V textu je na ně odkazováno v plném souladu s citační 

normou i etikou. V tištěné verzi práce, kterou jsem měl k dispozici, je s. 111 vložena dvakrát. 

Závěrečné shrnutí 

Autorka předkládané práce prokázala dovednost pracovat s odbornými zdroji demografickými i karto-

grafickými i dostatečný vhled do problematiky zpracovaného tématu, což prokázala především v dis-

kuzi u map v přílohách. Ačkoliv se v práci vyskytují nepřesnosti nebo vyložené chyby, jsem toho ná-

zoru, že splňuje požadavky kladené na diplomové práce a nadto může sloužit i díky vysoké jazykové 

úrovni jako vhodná příručka pro tvorbu jednoduchých analytických map znázorňujících data spojená 

s procesem migrace. 

Otázky (okruhy otázek) k obhajobě 

Které metody tematické kartografie lze vhodně kombinovat v jedné mapě, aniž by mapa přestala být 

čitelnou? Uveďte, prosím, na příkladu konkrétních dat. 
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