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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nástěnná mapa kampusu ČVUT v Dejvicích 

Jméno autora: Kateřina Bartalošová 

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 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce představuje průměrně náročný úkol z oblasti tematické kartografie. Cílem práce je vytvořit nástěnnou mapu 
kampusu ČVUT v Dejvicích a to pomocí nejnovějších trendů v oblasti zpracování dat – zejm. využití 3D vizualizace. 
 

Splnění zadání 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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo podle mě splněno.  Hlavní výstup práce je povedená nástěnná mapa. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 

byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka zpracovala téma na základě řady konzultací. Všechny termíny plnila bez problémů. Sama byla schopná nastudovat 
práci v ArcGIS Pro, které se ukázalo jako vhodnější pro 3D vizualizaci. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Odborná stránka je na velmi dobré úrovni. Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky zaměřenou práci, je využito poměrně 
málo použitých zdrojů. Teoretická rešerše mohla být více zaměřena na mapy zahraničních kampusů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální a jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Jak bylo zmíněno výše: Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky zaměřenou práci, je využito poměrně málo použitých 
zdrojů. Teoretická část práce je ale zpracovaná kvalitně, s využitím uvedených zdrojů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
S výsledky diplomové práce jsem velmi spokojen, a to zejména se samotným kartografickým výstupem. Ten bude využitelný 
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pro budoucí mapu areálu – Kampus Dejvice. PR oddělení rektorátu ČVUT již projevilo o mapu zájem a nyní se pracuje na 
kartografických úpravách mapy dle požadavků ostatních subjektů v areálu. Můžeme tak doufat, že tato práce přispěje 
k odstranění a nahrazení dosavadní, kartograficky velmi špatné, mapy areálu. 

 
 
 

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. 
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