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ll. HoDNocENí JEDNoTLIVÝCH KRrÉRIí

ladání prumerne narocne

pial" 
"vlr'aiii 

méioaik pi;d;fiilýaň jiz u 
'nóň' 

závěrečných pracích, a proto je zadání hodnoceno jako průměrně

spl"ě'ú '"dá"1 
splněno

Posudte, zdo předložená zóvěrečnó práce splňuje zadóní. V komentóři případně uved'te body zadóní, které nebyly zcela

óii; pia;a jsou V textu pijió JéiinJuány velmi vágně větou ,,Cílem této práce je zachycení vývoje kláštera pomocí

mapové,plánové a fotografické dokumentace" s tím, že jejich konkrétnídefinici je možné dohledat v oficiálním zadání

bakalářské práce' Autorka V textu práce popisuje postup a prezentuje výsledky. V rámci práce by bylo vhodné více

prezentovat výslednou aplikaci.

Zvolený postup řešení spravny
Posudte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Postuo řešení ie zvolen vhodně - tato metodika bvla iiž mnohokráte aplikována na podobné oblasti zájmu.

odborná úroveň C - dobře
Posudte úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využití znolostÍ získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů.

Předložená práce má velmi krátký úvod i závěr. V práci chybídiskuze. MůŽeme najít i několik terminologických nepřesností-
Povinné císařské otisky vs. Císařské povinné otisky ...

Kaoitola 6 ie velmi stručná a neobsahuie žádné obrázkv z mapové aplikace'

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře
Posud'te spróvnost používání Íormólních zápisů obsažených v próci. Posud'te typografickou a jazykovou strónku próce a její

ce I kovo u s rozu m ite I n ost
pláčá lá ňá 

"órňi 
Jonlo iJžító"é úi""ni i'míniňáň terminologických nepřesností. oponentovi v práci chybí diskuze.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k oktivitě studenta při získóvóní a využÍvání studijních materióIů k řešení zóvěrečné próce. Posudte výběr

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

zvyklostmi.
zpracovávanou problematiku a jsou citované dle citační normV'zdroie vhodně

r/2

Další komentáře a hodnocení
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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lll. crtxovÉ HoDNocENí, orÁzrY K oBHAJoBĚ, ruÁvnn KLAslFlKAcE

Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše cetkové hodnocení. t|ved'te přípodné otózky, které by

měl student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné próce před komisí.

Předložená bakalářská práce představuje aplikaci metodiky pro zpracování mapových archiválií pro areál kláštera

Kladruby. Autorka vhodným způsobem zpracovala vstupnídata, vektorizovala krajinný kryt a pořídila

fotodokumentaci, kterou porovnala s historickými pohlednicemi/fotografiemi. Výsledek je pak představen formou

mapové aplikace'

otázka:
Autorka v podkapitole 2.3 píše, že některé mapy byly skenovány a některé ofoceny. Jaký je rozdíl mezi těmito

způsoby digitalizace mapových archivá lií?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.

Datum: 8.6.2OI7
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