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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  LINIE A GEOGLYFY V PERU (NAZCA, PALPA) A JEJICHZMĚNY 
V ČASE 

Jméno autora: Robin Pflug 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra geomatiky 
Vedoucí práce: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka 
Pracoviště vedoucího práce: 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. 

 Práce je z oblasti analýzy hostorických a současných dat, dokumentujících kulturní dědictví – v tomto případě se jednalo o 
porovnání stavu a vývoje světoznámých geoglyfů na planině Naska v Peru. Geoglyfy byly v devadesátých letech zapsány na 
seznam světového kulturního dědictví, čímž se o ně výrazně zvýšil zájem. To přineslo bohužel i neblahé důsledky ve formě 
jejich destrukce. Práce si klade za cíl ukázat za minulé období analýzou fotografických snímků časové změny. Práce cíle 
splnila, většina výsledků je v obrazových přílohách. 

 

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. 
Pan Pflug pracoval samostatně, problémy konzultoval s vedoucím práce, využil všech připravených materiálů; obrazových 
materiálů bylo velké množství a roztřídit je i orientovat se v nich bylo pracné.  

 

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. 
Práce nebyla v zásadě složitá, množství času bylo nutno věnovat přípravě a setřídění dat. Následné vyhodnocení metodou 
jednosnímkové fotogrammetrie umožnilo analyzovat objekty jakožto časovou řadu. Výsledek je zajímavý, ukazuje různé 
druhy změn u objektů v nedávné době. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce je psána srozumitelně, předkladatel konzultoval obsah s vedoucím práce. Text je kvalitně veden s minimem vad. Jak 
bohužel bývá na našem oboru zvykem, rešerše nesplňuje požadavky na rešerši. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Práce obsahuje nevhodně zpracovanou rešerši, nicméně předkladatel se seznámil s odbornou literaturou v dostatečné 
míře s ohledem na rozsah práce.  

 

Další komentáře a hodnocení 
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Zajímavé by mohlo být porovnání transformovaných snímků mezi sebou pomocí rastrové matematiky, což je ale spíš 
problém pro diplomovou práci. Analýzy stavu objektů na fotografiích byly provedeny jen vizuálně. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Předkladatel se zapojil svou prací do dlouhodobého projektu dokumentace a výzkumu v Peru, která je společným 
projektem HTW Dresden a ČVUT v Praze, FSv.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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