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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Mapy jeskyní a jejich mapové znaky v publikacích Speleo a 

Speleofórum 

Autor práce: Karolína Bednářová 

Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Weigel, CSc. 

Popis práce: 

Mapy jeskyní vytvářené primárně amatérskými speleology při jejich průzkumných a objevitelských 

aktivitách patří k těm kartografickým výtvorům, u kterých je jejich grafická forma velmi různorodá. 

Jen velmi málo jsou používány jednotné mapové značky, i když existuje několik doporučených 

mapových klíčů, včetně mezinárodního klíče. Tématem práce bylo analyzovat tyto mapy ve dvou 

hlavních periodikách, vydávaných Českou speleologickou společností. Ve většině případů se nejedná 

o hlavní mapové dílo, ale o mapy pro doplnění textových zpráv z výzkumu, expedic apod. 

Autorka zpracovala naprostou většinu uvedených publikací, což reprezentovalo více než 1000 map 

s více než 600 různými vybranými mapovými značkami a symboly. Všechny mapy jsou podrobně 

roztříděny podle lokalit, autorů apod. a všechny znaky jsou v grafické podobě v přílohách práce. 

Bohužel jsem jako vedoucí práce byl při dokončování ze zdravotních důvodů méně využitelný. To 

vedlo mj. k tomu, že se nepodařilo doplnit práci o několik chybějících čísel. ČSS teprve v květnu 2020 

oficiálně zpřístupnila časopis Speleo v digitální podobě. Provedená analýza potvrdila trend 

sjednocování mapových znaků v poslední době, zejména z důvodu využívání jednotného softwaru 

pro měření a tvorbu map, včetně mapových klíčů. Práce má v textu uveden přehled problematiky 

map jeskyní a také základní informace o vzniku krasu a některých jeho specifikách. Vzhledem k tomu, 

že téma map jeskyní bylo pro autorku zcela nové, neboť s krasovým fenoménem ani s měřením 

jeskyní neměla nikdy nic společného, je předložený výběr velmi dobrý. 

 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Autorka vykonala podle mého názoru velký objem práce. Zvlášť pozitivně hodnotím skutečnost, že 

si strukturu vytvořených „databází“ navrhla sama. Všechny analyzované znaky překreslila do 

srozumitelné a graficky velmi výstižné podoby. Jen znaků pro tzv. severku je tam více než 100. S její 

prací jsem byl spokojen. Protože se již nezúčastňovala pravidelné výuky, museli jsme si konzultace 

domlouvat samostatně. V poslední době ze známých důvodů probíhaly již jen elektronicky.  Podle 

mého názoru zadání bakalářské práce splnila beze zbytku a tak ji hodnotím  

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:12.června 2020 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


