
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití služeb WMS a WFS pro zeměměřické činnosti 
Jméno autora: Bc. Michaela Mocová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra geomatiky 
Vedoucí práce: Ing. Karel Benda, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra geomatiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 

Práce splňuje zadání. V kap. č. 11 by bylo vhodné uvést konkrétní příklad a ukázku využití uvedených služeb (v praxi, 
v úlohách zpracovávaných během studia apod.). 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pracovala samostatně a aktivně. Konzultace využívala v odpovídající míře a dohodnutých termínech. Studentka je 
schopna samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
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. 
Studentka prokázala schopnost využití znalostí získaných z odborné literatury, protože problematika zadané diplomové 
práce nebyla v tomto rozsahu obsažena v  předmětech jejího studia. Jak jsem již uvedl, v práci měla být ukázka aplikace s 
konkrétním využitím služeb WMS a WFS.  

 

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 
Po jazykové stránce je práce napsána srozumitelně a na odpovídající odborné úrovni. Práce je uspořádána přehledně, 
obsahuje vhodně zvolené obrázky. 

 

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. 
Studentka zvolila vhodné a odpovídající zdroje a studijní materiály. K porušení citační etiky nedošlo.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Poznámky: 
str. 29 – ortofoto poskytuje i ČÚZK 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Studentka prokázala, že je se zpracovávanou problematikou seznámena a orientuje se v ní. To prokazuje mimo 
jiné vhodně zvoleným a logickým uspořádáním jednotlivých kapitol i celkového textu. Drobným nedostatkem je, 
že své vyvozené závěry s možnostmi využití služeb WMS a WFS v našem oboru nedoplnila konkrétním příkladem. 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 17.6.2016     Podpis: 


