POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Webová mapová aplikace pro prezentaci drobných památek v okolí Lázní
Jeseník
Bc. Monika Kutišová
diplomová
Fakulta stavební (FSv)
11155 – katedra geomatiky
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
11155 – 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.

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.
Oceňuji přístup diplomantky k řešení zadaného tématu, které si na základě osobního zájmu o lokalitu sama vybrala a
tvůrčím způsobem zpracovala. Konzultace probíhaly podle dohody a potřeby.

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.
Diplomantka provedla podrobnou rešerši literatury, zdrojů a map, které posoudila a vhodně využila při zpracování tématu.
V zájmovém území opakovaně uskutečnila terénní průzkum se zaměřením více než 160 zájmových bodů/objektů. Data
z měření, vlastních průzkumů i podkladových zdrojů zpracovala do geodatabáze, následně využité pro tvorbu a prezentaci
grafických výstupů v prostředí vytvořené webové mapové aplikace. Autorka prokázala schopnost řešit problematiku
v širších souvislostech, systematicky a s odpovídající odbornou erudicí.

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
Formální i grafická úroveň diplomové práce je v pořádku, k jazykové stránce textu nemám připomínky. Text je psán
srozumitelně a téměř bez překlepů.

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.
Výčet použitých zdrojů svědčí o aktivním zájmu autorky o zpracovávanou tématiku, v textu je systematicky odkazováno a
bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi.

Další komentáře a hodnocení
Oddělení Literatury od Mapových a datových zdrojů by mohlo působit přehledněji, ale sloučení do jednoho seznamu není
na závadu.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Diplomovou práci považuji za velmi zdařilou, důkladně a kvalitně zpracovanou. Široké spektrum shromážděných podkladů
dobře dokumentuje autorčin svědomitý a aktivní přístup k řešení. Vytvořená webová mapová aplikace zpřístupňuje vlastní
grafické výstupy, vybrané mapové podklady i dosud uceleně neprezentované údaje a fotografie, týkající se drobných památek
v okolí Lázní Jeseník.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 6.2.2017

Podpis:
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