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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití ESRI Story maps pro mapy bitev a válečných tažení 

Jméno autora: Zuzana Richtrová 

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 je zaměřeno na webovou vizualizaci speciálního druhu historických map, a to map bitev a válečných tažení. 
Obecně se jedná o nejkomplikovanější mapy, a proto je třeba jim věnovat pozornost.  

 

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 mého názoru splněno. Studentka nastudovala možnosti ESRI Story maps v oblasti válečných map, 
navrhla řešení aplikací a vytvořila tři ukázkové aplikace. 

 

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. 
Studentka pracovala poměrně samostatně, konzultací využívala přiměřeně. Dokázala se zorientovat ve válečných mapách 
Akademického atlasu českých dějin a vytvořit funkční webové mapové aplikace. 

 

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. 
Diplomová práce je na standardní úrovni. Nechybí rešerše podobných webových mapových aplikací, ani teoretická část 
popisující funkčnost všech typů šablon ESRI Story maps. Hlavní částí práce je praktická tvorba aplikací. Z pohledu projektu 
Český historický atlas je významný popis úpravy vstupních dat i jednotlivá nastavení a problémy při publikování na server. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána jasně a přehledně. Grafická úprava mohla být na lepší úrovni – např. kvalita některých obrázků není ideální. 

 

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. 
Diplomová práce obsahuje standardní počet zdrojů, které jsou správně citovány. 

 

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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Diplomová práce Zuzany Richtrové je příspěvkem do projektu Český historický atlas. Podařilo se jí popsat možné způsoby 
tvorby aplikací pro válečné mapy, které bývají v atlasech ty nejsložitější. Ačkoliv se v průběhu zpracování práce objevily 
problémy, studentka si s nimi dokázala poradit. Výsledné aplikace jsou myslím pěkné a použitelné. 

 
 
 

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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