POUŽIJTE PO DOKONČENÍ MAPY

Než skončíte práci na své mapě, pečlivě si projděte tento diagram a zkontrolujte, zda jste na nic nezapomněli.
Nadpis

Mapové pole

Legenda

je logicky
uspořádána?

je zkratka napsána
typograficky správně?

Tiráž

odpovídá na otázky
co? kdy? kde?

zobrazuje celý rozsah dat?

popisuje všechny důležité
znaky použité v mapě?

je srozumitelná?

není měřítko zbytečně dlouhé
nebo příliš krátké?

obsahuje místo
a rok vzniku mapy?

je každý údaj správný?

jsou data vycentrována?

odpovídají znaky v legendě
ve všech parametrech
znakům v mapě?

je čitelná?

jsou od sebe
kóty odlišitelné?

obsahuje
všechny zdroje?

je nadpis napsán
VERZÁLKAMI?

pokud mapa obsahuje více mapových polí,
jsou všechny ve stejném souřadnicovém
systému?

jsou liniové objekty
v legendě vyjádřeny linií?

Měřítko

je orientováno stejně jako
ostatní prvky?

jsou všechny zdroje
korektně citovány?

není moc dlouhý?

obsahuje orientační/topografický
podklad a tematiku?

označuje stejné stejným?

obsahuje jen
jeden poddílek?

Severka

je poznat, kde končí
jedna citace a začíná
další?

pokud je to nutné obsahuje
popisky?

jsou prvky správně popsány
jednotným číslem, pokud
popisují jeden objekt?

jsou kóty dekadické?

je správně
natočena?

je tiráž čitelná ale
nevyčnívá?

jsou zvoleny vhodné metody
tematické kartografie
a zpracovány korektně?

jsou jednoznačně vymezeny
hranice intervalů?

jsou zvoleny vhodné
jednotky?

obsahuje označení severu
v jazyce mapy?

je uvedena
u spodního okraje
mapového listu?

obsahuje jednotky
tam, kde je to třeba?

obsahuje zkratku jednotek
v jazyce mapy?

je „decentní“?

je dostatečně velké?

neobsahuje slovo
„mapa“?

ano

neobsahuje slovo
„Legenda“?

obsahuje mapa především
grafické měřítko?

je nutná?

obsahuje Jméno a PŘÍJMENÍ
autora?

ne

je třeba jej doplnit
dalšími informacemi?
ano

ne

vytvoř
podnadpis

neobsahuje překlepy
nebo pravopisné chyby?

Další kompoziční prvky

Celková kompozice

není část prvků mimo
výslednou stránku?

neobsahují texty překlepy
a pravopisné chyby?

jsou tabulky a obrázky
správně popsány?

je kompozice
harmonická?

jsou všechny okraje stejně
velké?

je vše čitelné?

jsou obrázky dostatečně
kvalitní?

jsou prvky vzájemně
zarovnané?

je uveden zdroj?

mají prvky kolem sebe
dostatek prostoru?

je dodržena vizuální
hierarchie prvků?

vztahují se texty/obrázky
k tématu?

nemají prvky kolem sebe
moc prostoru?

je nadpis nahoře
a tiráž dole?

je vše v dostatečné
kvalitě?

Došli jste až sem?

Vraťte se na začátek a raději to vezměte ještě jednou :)

Daniel VRBÍK, Liberec 2015

uvádí text to, co má?

nepřebývá v kompozici
něco?

jsou v kompozici použity různé
velikosti a řezy jen jednoho
fontu?
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