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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání práce je průměrně náročné. Jedná se zejména o zpracování vektorových dat využití území a jejich analýzu.

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 splněno. Výsledkem je vektorový model části okolí Vltavy, který bude využit pro celkový vektorový model
historické Vltavy. Bohužel nebylo možné pro porovnání dat využít digitální vektorová data současné katastrální mapy, neboť
na části území ještě není DKM k dispozici.

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 pracovala poměrně samostatně. Na konzultace chodila přiměřeně, některé informace využívala od aktivnější
spolužačky.

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 úroveň je standardní. Bylo by dobré ještě rozšířit rešerši použitých metod. Také by stálo za to lépe diskutovat
vzniklou situaci s nedostatkem vektorových dat současné katastrální mapy.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

C - dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formálně je práce na průměrné úrovni. Slovenský pravopis nejsem schopný posoudit. V práci se vyskytuje řada
typografických prohřešků. I přesto práce jasně popisuje použité metody a zpracování.

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.
V práci je využit spíše nadstandardní počet zdrojů, chybí však větší počet tištěných publikací. Také rešerše by mohla být
rozsáhlejší a měla by obsahovat odkazy na popisovanou literaturu dle normy.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a její výsledky budou využity v grantu MK věnujícímu se staré Vltavě.

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.

Datum: 25.6.2019
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