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Studentka Erika Keprtová si zvolila pro svou bakalářskou práci katedru, kde studenti jejího 

oboru příliš často své závěrečné práce nezpracovávají. Zvolené téma bylo vybráno po diskusi 

s vedoucím práce tak, aby bylo studentce blízké s ohledem na umístění analyzovaného území 

a aby současně bylo možné výsledky využít v rámci výzkumných aktivit katedry. Nosnou části 

zpracování byla digitalizace vodních ploch zachycených na mapách 1. vojenského mapování, 

což je velmi náročná úloha s ohledem na nízkou přesnost a podrobnost použitého podkladu. 

Digitalizované plochy měly být následně využity k popisu změn, které se v daném území 

s ohledem na výskyt vodních ploch odehrály. Mohu konstatovat, že zadání bylo splněno beze 

zbytku. Jisté rezervy lze pozorovat v analytické části práce a interpretaci výsledků, což ovšem 

nikterak nesnižuje objem práce studentkou vykonané ani využitelnost dosažených výsledků 

v rámci výzkumné činnosti katedry, na které byla práce řešena.  

Přístup studentky Eriky Keprtové k řešení bakalářské práce musím hodnotit kladně. Na 

konzultace docházela poměrně pravidelně a vždy s další částí zpracovaných dat. Za přínosné 

považuji, že konzultace absolvovala s další studentkou, což bylo přínosné s ohledem na 

možnost diskutování řešených problémů nejen s vedoucím práce, ale i s další osobou, která 

byla ve stejné pozici. Ocenit lze velký objem práce, která musela být vykonána pro zmapování 

celého území.   

 

Závěr 

Studentka Erika Keprtová splnila zadání bakalářské práce a prokázala schopnost pracovat na 

zadaném úkolu. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a přístup studentky ke zpracování 

hodnotím známkou 

A (výborně)  

 

V Praze, 19. června 2018 


