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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití ESRI Story maps pro vizualizaci historických map s vývojem území v čase 

Jméno autora: Ondřej Blažek 

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 náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce souvisí s projektem Český historický atlas řešeným v programu NAKI Ministerstva kultury. Diplomant ve své 
práci řeší zejména možnosti vizualizace časové složky v prostředí webové mapové aplikace založené na ESRI Story Maps. 

 

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 jednoznačně splněno. Autor zpracoval rozsáhlou práci a to jak v teoretické oblasti, tak i v praktické. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Student byl při zpracování velmi pečlivý. Konzultací využíval přiměřeně, nechyběla mu aktivita a samostatnost při 
studování ESRI Story Maps a všech zákoutí JavaScriptu.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Předložená práce je zpracována na výborné úrovni. Zvlášť oceňuji zpracování teoretické části, kde jsou velmi přehledně 
popsány šablony Story Maps i teorie zobrazení času v mapách. V praktické části je na 5 vybraných mapách dokumentován 
převod klasické tištěné mapy do podoby webové mapové aplikace s možností vizualizace času. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána velmi názorně a srozumitelně. Připomínky k formě zpracování nemám. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Autor využívá téměř 100 zdrojů, což je pro diplomovou práci nadprůměrné. Zdroje jsou citovány správně. 

 

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. 
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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Diplomová práce Ondřeje Blažka je na výborné úrovni. Její výsledky budou využity v projektu Český historický atlas. 
Spolupráce s Ondřejem Blažkem byla bezproblémová a dovedl bych si ho představit i jako kvalitního doktoranda. Protože 
je práce velmi kvalitní, dávám komisi ke zvážení návrh na udělení pochvaly za zpracování diplomové práce.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

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

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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