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Diplomovou práci Bc. Terezy Šafránkové na téma „Znakové systémy na evropských kartografických 

dílech s topografickým obsahem“ o rozsahu 74 stran hodnotím podle těchto kritérií: 

1) Splnění cíle. 

2) Obsahová náplň. 

3) Postup řešení. 

4) Formální úroveň, citace a terminologie. 

 

ad 1) Hlavní cíl práce je specifikován v zadání. Šlo o popis vývoje a současného stavu znakových 

systémů na národních topografických mapách středních a velkých měřítek, dále o vzájemné porovnání 

národních a zahraničních znakových systémů. Diplomantka měla navrhnout vlastní alternativní 

znakové sady pro mezinárodně srozumitelné topografické mapy středních měřítek a sumarizovat 

metadata o existujících knihovnách buněk. Lze konstatovat, že takto definovaný cíl byl v podstatě 

splněn kromě posledně uvedené části. V práci jsem totiž nenašel zmínku o metadatech, která se týkají 

existujících knihoven buněk. 

 

ad 2) Práce je členěna do osmi kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány přehledně a mají logickou 

návaznost. Práce je doplněna odkazy na literaturu, v níž postrádám odkazy na publikace současných 

zahraničních kartografů (T. Bandrova, J: Nunes, G. Gartner), kteří se tvorbou a interpretací znaků 

zabývají.  

 

ad 3) Postup řešení popsaný v jednotlivých kapitolách je podle mého názoru metodicky správný a 

dokladuje, že se diplomantka v dané problematice dobře zorientovala. 

 

ad 4) Celkově je práce po formální stránce zdařilá a má velmi dobrou grafickou úroveň. V práci jsem 

nenašel překlepy ani podstatné gramatické chyby. 

K práci mám tyto konkrétní připomínky a dotazy: 

- Co znamená „shoda ze 100“ v tabulkách 3-1, 3-2 a 3-3 na str. 17 a 18? 

- Na str. 27 je uvedeno: „Disciplína, která se zabývá souvislostí mezi znakem a reálným 

objektem se nazývá izomorfismus.“ Je izomorfismus opravdu disciplína? 

- Na str. 59 v kap. 6.3 – „Výsledné porovnání znakových systémů“, postrádám systematické 

hledisko pro klasifikaci znaků se zdůvodněním, proč byla daná kritéria klasifikace zvolena. 

- Na str. 64 jsou uvedeny výsledky ankety, ale není zde uvedeno, kdy a jak (jednorázově, 

opakovaně) anketa probíhala. 

 

Závěrem lze konstatovat, že diplomantka zpracovala zadaný úkol s výsledky, které jsou dále 

využitelné. Tím dokázala, že je schopna řešit podobné úkoly samostatně, účelně a na odpovídající 

úrovni. Práci proto doporučuji k obhajobě a vzhledem k připomínkám navrhuji hodnocení C/2 
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