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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Databáze historických atlasů 
Jméno autora: Patricie Vévodová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra geomatiky 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. 
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. 

Autorka dle mého zadání práce splnila. V textu práce se zabývá pouze informatickou částí její práce. Opomněla však zmínit, 
že sama věnovala velké množství času pořízení dat (tedy procházení konkrétních atlasů v knihovnách).  
 

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. 
Autorka pracovala samostatně a konzultací využívala přiměřeně. Byla zapojena do projektu Český historický atlas, který je 
společným projektem Katedry geomatiky a Historického ústavu AV ČR a její výsledek tak již je využíván v rámci projektu. 

 

Odborná úroveň C - 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. 
Z odborné stránky je projekt na průměrné úrovni. Text práce shrnuje základní použitý software, návrh databáze a zejména 
její vizualizace. Po společné konzultaci jsme se rozhodli pro řešení pomocí Google Docs, což není klasické databázové řešení, 
ale na velmi jednoduché schéma zcela dostačující. Autorka není rozená programátorka, ale pronikla do úskalí použitých 
JavaScriptových knihoven a vhodnou konfigurací a stylováním vytvořila velmi elegantní aplikaci. V textu práce mohlo být více 
zmíněno pořízení dat o atlasech, které je nedílnou součástí výsledku. 

 

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 psána stručně a jasně, typograficky bez připomínek 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Autorka využívání zejména online zdrojů, což je u typu práce logické. Nadmíru je využito zdroje wikipedia, což nepůsobí 
dobrým dojmem, ačkoliv to nemusí být špatný zdroj informací. Vzhledem k jedinečnosti aplikace chybí i rešeršní kapitola 
s více citacemi podobných témat. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Diplomová práce má velmi elegantní výstup, který vzbuzuje u historiků velké nadšení. Databáze je naplněna celkem 409 
položkami historických atlasů, které lze jednoduše filtrovat. Splňuje tak svůj účel a je již nyní historiky využívána. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.2.2018     Podpis: 


