
Zuizana Krikelová: MAPA OBCE YELKE Losn\rY
Posudek vedoucího bakalářské práce

Bakalářská práce bylaZuzaně Krikelové zaďána s cílem:
- vývořit mapu obce Velké Losiny podle kartografickýchzásadpro tvorbu tematické

mapy
- porovnat existující mapy a plány obce
- sestavit redakční pokyny pro tvorbu plánu obce
- podat stručnou geografickou charakteristiku obce Velké Losiny.

Ltat'a{o$*{l
Posuzovaná:ročník*4práce je rozdě|enado 10 zák|adníchkapitol a její rozsah činí cca

34 stran textu. Hlavní grafickou přílohu tvoří přiloŽená mapa obce Velké Losiny v měřítku
1:1 l 000 ve formátu A2.

Autorka vývořením mapy obce Velké Losiny splnila hlavní cíl své bakalařské práce.
Mapa je čitelná' esteticky vyvážená a jednotlivé kartografické vyjadřovací prostředky jsou
voleny v souladu se zásadami tematické kartografie. Mé připomínky k volbě jednotliqých
kartografických prostředků při tvorbě mapy, byly autorkou uspokoj ivě zapracovany. Při
stanovení kompozice mapy se také vhodně vypořádala s problémem protáhlého tvaru obce a
jejích přilehlých č,ásti. Zároveň oceňuji umístění přehledných map s okolím Velkých Losin,
které jsou z důvodu ,,rozsekání.. přilehlých částí obce do jednotlivýcltvýŤezů nutné. U obou
přehledných map však postrádám alespoň číselné měřítko. Pro případné komerční využití
mapy jako veřejné informační tabule pro turisty by však musely byt tyo 2 mapy upraveny a
jejich znakoý klíč přizpůsoben kartograťrckým r,yjadřovacím prostředkům (zejménavelikost
popisu) hlavní mapy.V tomto případě bych však přehlednou mapu nahradil raději turistickou
mapou okolí obce (v měřítku cca 1:50 000 až 1:60 000) s turistickou tematickou nadstavbou.

Kvalitu hlavního výstupu bakalářské práce _ ,,Mapa obce Velké Losiny,, . výrazně snižuje
samotná textová část, která je i přes značné zlepšení v pruběhu jejího zpracovtíní stylisticky
neobratná a obsahuje množství pravopisných chyb. Autorka se potýká s pravidly interpunkce,
v některých větách pouŽívánesprávného pádu. Perličkou je překlep v úplně posledním slově
textové ěásti ,,zorietonvat,, (správně zorientovat)' Nešťastná formulace byla použita ve větě
...lidé odchžuejí zpět do sekundéru.

Z ďa|šíchpřipomínek bych autorce navrhoval překreslit ,,mapu přehledu mapových listů a
jednotlivých katastrálních území,. (obr. 1). V kartografické terminologii je rozpor v pouŽití
pojmů..mapové znaky x značky' V podkapito|e 7.4. Tvorba legendy píše autorka o konzultaci
mapových prvků s potenciálními uživateli. Kdo jsou oni potenciální uživate|é či šlo o nějaký
pruzkum?

Záyérečné hodnocení:
Přes uvedené nedostatky oceňuji autorčinu svědomitost a růst jejích kartografických znalostí a
dovedností v pruběhu zpracování bakalářské práce. Vzhledem ke kvalitnímu hlavnímu
výstupu - mapě obce Velké Losiny - doporučuji bakalářskou práci Zlnany Krikelové
k obhajobě s navrŽeným hodnocením - velmi dobře.

Y Praze, dne 17. ěervna 2006 Mgr. Panrel$ara


