
POSUDEK OPONENTA BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Lukáš Giemza 

Oponent bakalářské práce: Ing. Eva Vacková 

Student Lukáš Giemza předložil k obhajobě bakalářskou práci na téma Komenského mapa 
Moravy - historie, vývoj, současnost v rozsahu 37 stran, členěnou na 7 hlavních kapitol. 
Bakalářská práce je dále doplněna o formální náležitosti jako jsou přílohy, seznam obrázků 
a tabulek a seznam použité literatury.  

Autor se v úvodních kapitolách zabývá dílem J. A. Komenského s důrazem na jeho cestu 
k vytvoření mapy Moravy. Dále pak autor podrobně popisuje jednotlivé rytiny Komenského 
mapy Moravy včetně datace, rytce a hlavními rozdíly mezi nimi. Autor se zabývá především 
diferencemi v měřítku kresby, resp. rozměru mapové plochy, titulu, legendě, vedutách měst 
či tiráži. Další nosnou částí bakalářské práce je posouzení přesnosti a znakové zaplněnosti. 
Přesnost Komenského mapy Moravy autor porovnal jak se soudobými kartografickými díly, 
Fabriciovou a Müllerovou mapou Moravy, tak novodobou Základní mapou České republiky. 
Autor podrobně popisuje volbu transformace, identických bodů a zjištěné výsledky přehledně 
prezentuje v tabulkách. Závěrečné kapitoly popisují informace o současné dostupnosti tohoto 
mapového díla v různých formách a jejím případném využití nejen při bádání kartografů 
a historiků, ale i v životě laické veřejnosti.  

Bakalářská práce byla logicky rozčleněna a textová část byla zpracována na základě 
velkého počtu zdrojů, které jsou důkladně citovány včetně používání původních latinských 
spřežek. Bakalářská práce byla zpracována na vysoké stylistické i grafické úrovni a je prostá 
gramatických chyb.    

K předložené práci mám doplňující dotazy: 

1) Jakou cestou jste získal Komenského mapu Moravy v digitální formě ve vysokém 
rozlišení? Jaké rozlišení mapy v digitální formě považujete za postačující pro analýzu, kterou 
jste prováděl? 

2) Z jakého důvodu jste skenoval mapové listy ZM ČR místo využití digitálních dat 
poskytovaných přímo Zeměměřickým úřadem? 

Vzhledem ke splnění zadání považuji práci za velmi zdařilou.  

Doporučuji tuto práci k obhajobě a hodnotím: 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

V Brně dne 7.6.2016 ................................................. 
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Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 


