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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Web aplikace pro státní správu menších obcí 
Jméno autora: Bc. Alexander Vachuška 
Typ práce: diplomová 
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. 

Práci jsem přijal, zadání bylo splněno, i když až na poslední chvíli. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Diplomant pracoval zcela samostatně, během řešení diplomové práce přílišnou aktivitu neprojevoval, problematiku a 
zadání ale řešil. Zadání i obsah si diplomant po konzultaci zvolil sám. 

 

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. 
Práce je průměrným výsledkem z hlediska webovských aplikací, zaměřených na informační web, zde ve formě pro státní 
správu malých obcí. V práci chybí požadovaná rešeršní část, možná ji diplomant považuje za kapitoly 2-4. Požadavky státní 
správy jsou dle zadání zkoumány v kapitole 5. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce je psána textově srozumitelně, práci by prospělo zřejmě více času, byla řešena opravdu v krajním termínu. Abstrakt 
(nakonec i závěr) je velmi stručný, měl by obsahovat opravdu více informací o práci. 
V práci mi chybí zejména jasný a přehledný popis toho, co bylo cílem a co vzniklo: tedy informační web pro obce? Jeho 
obsahem je...pomůže to ... najdu to...odkaz https://www.objevregion.cz/ zřejmě funguje jen na některých prohlížečích? 

Mimo mapu, trasování (což dělá téměř každý mapový web) . Mimo několik informací, které dále nefungují, jsem 
nenašel nic dalšího (?) 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
 
V literatuře je užit jediný autorizovaný zdroj(![1],  vše ostatní jsou odkazy na web. Reference se čísluji v této formě od 
začátku práce podle výskytu. Tedy první uvedená reference [14] by měla mít číslo 1. 

 

Další komentáře a hodnocení 

https://www.objevregion.cz/
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Práci by prospělo více konzultací a větší preciznost práce, jasný přehled cílů a obsahu, bez časového tlaku. 
 
Dotaz: co je to správa regionu? Práce je cílena na správu regionu, ale na odkazu https://www.objevregion.cz/  toho moc 
není. Vysvětlete, co je obsahem webu a předveďte. 
 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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