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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zpracování a vizualizace kartografické a obrazové dokumentace zámeckých 
objektů Náchod a Opočno 

Jméno autora: Bc. Monika Hartmanová 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: 11155 – katedra geomatiky 

Vedoucí práce: Ing. Růžena Zimová, Ph.D. 

Pracoviště vedoucího práce: 11155 – katedra geomatiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 

Zadání považuji za beze zbytku splněné.   

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 

samostatné tvůrčí práce. 

Diplomantka pracovala s velkým zájmem, velmi pečlivě a svědomitě. Prokázala schopnost vhodnou formou komunikovat 

s pracovníky archivů a sbírek, aktivně vyhledala a shromáždila velké množství mapových podkladů i dalších materiálů. 

Zpracování zadaného tématu vhodně konzultovala. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 

Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 

řešení. 
Autorka prokázala schopnost velmi dobře využít znalosti získané studiem i z odborné literatury. Postupy hodnotím jako 

správné, zvolené s ohledem na širší souvislosti. Odborná úroveň je dobrá, podpořil ji též mimořádný zájem autorky o 

archivní mapy, jejich získávání i precizní zpracování.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 

celkovou srozumitelnost 
Formální i grafickou úroveň diplomové práce hodnotím jako výbornou, text je psán pěkně, srozumitelně, bezchybně.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 

pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi. 
Výčet použitých zdrojů svědčí o aktivním zájmu autorky o zpracovávanou tématiku, v textu je systematicky odkazováno a 

bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi. 
 

Další komentáře a hodnocení 
 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
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Diplomantka prokázala schopnost k zadanému tématu nastudovat relevantní literaturu, vyhledat a získat v elektronické 

formě (či pořídit kopie) velké množství kartografických podkladů, které následně zpracovala a prezentovala  - jak ve formě 

tištěných či elektronických výstupů (mapy, 3D model), tak ve formě webové mapové aplikace, umožňující rozšíření výsledků 

práce dalším zájemcům. Přínosem je mimo jiné i rozsáhlý soubor dvojic fotografií, prezentující porovnání dřívějšího stavu 

(fotografie z archivů a sbírek) se stavem současným, kdy autorka pořídila vlastní fotografie exteriérů i interiérů zájmových 

objektů. Téma je zpracováno svědomitě a důkladně a bude bezesporu přínosem pro projekt řešený k tématice zámeckých 

objektů na katedře geomatiky. 

 

Navrhuji udělení pochvaly za vynikající zpracování diplomové práce.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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