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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  České staré hraniční znaky 
Jméno autora: Kateřina Vilhelmová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra speciální geodézie 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra speciální geodézie 

 
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. 

Práce odpovídá zadání v plném rozsahu, výsledky jsou jednoznačné. 

 

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. 
Studentka se problematice starého značení státních hranic věnovala již dříve. Při zpracování byla iniciativní, pravidelně 
konzultovala, studovala dostupnou literaturu, práci v terénu na hranicích se Saskem, Bavorskem a Rakouskem věnovala 
značný čas.  

 

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. 
Studentka vytvořila vlastní systém evidence jí navštívených 26 kamenů. Obsahuje popis a fotografie (včetně výkladu erbů), 
mapu umístění a označení k.ú. Další informace jsou uvedeny v textu. Předpokládám, že práce je využitelná i v rámci vznikající 
mezinárodní spolupráce, týkající se možné ochrany starých hraničních znaků v rámci UNESCO. 

 

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 
Práce je jazykově a graficky na velmi dobré úrovni, text je jednoznačný a srozumitelný. 

 

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. 
Sl. Vilhelmová vyhledávala a studovala dostupnou literaturu v tištěné i elektronické podobě. Citace jsou korektní.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Znovu oceňuji (nejen) časovou náročnost prací v terénu i při vyhledávání heraldických údajů. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Oceňuji celkový přístup sl. Kateřiny Vilhelmové k práci na bakalářské práci a to po stránce studia podkladů, práci 
v terénu i při formálním zpracování výsledného díla. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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