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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tvorba tištěného a elektronického výstupu na téma překážkových běhů 
Jméno autora: Monika Křížová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: 11155 – katedra geomatiky 
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Janata, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: 11155 – katedra geomatiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 
Autorka coby aktivní účastnice předmětných závodů se v zadaném tématu dobře orientuje a zadání splnila. 
V závěru práce na tématu již nebyl prostor na doplnění všech původně uvažovaných výstupů a srovnání. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Autorka pracovala pečlivě, seznámila se s adekvátní literaturou a svůj postup vhodně konzultovala. Její celkový 
přístup k tématu byl aktivní, byť v závěru negativně ovlivněný končícím studiem a s tím spojeným nárůstem 
množství povinností. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení. 
Autorka uplatnila odborné znalosti získané na fakultě, především z kartografických věd. Prokázala dobrou 
schopnost práce s využitými programovými nástroji a uvažování při návrhu a konstrukci požadovaných výsledků 
a výstupů.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Formální a grafická úroveň bakalářské práce je velmi dobrá, autorka se vyjadřuje srozumitelně a dobře 
formuluje. V práci se vyskytly určité typografické prohřešky, ovšem jen minimum chyb a překlepů, text je čtivý a 
stylisticky na dobré úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Nemám připomínek. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Další hodnocení práce přenechávám na oponentovi. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Autorka ve své práci nejprve představila překážkové běhy jako specifickou sportovní oblast. Následuje 
rešeršní pasáž, kde se ukázalo, jak málo se odborná literatura řešenému fenoménu věnuje. Ovšem ambice 
širšího záběru ohledně kartografického řešení sportovní tematiky jako celku rešerše nemá. V dalších 
pasážích jsou zmíněna specifika tematických map a nashromážděné podklady, se kterými bylo dále 
pracováno, a způsob jejich zpracování a následné vizualizace.  
 
Nedílnou součástí práce je velkoplošná tištěná mapa dokumentující závody v České republice spolu 
s dalšími doprovodnými kartogramy. Velmi pěkně je prezentováno rozložení závodů během roku. Další 
z příloh, mapová aplikace, využívající osvědčený příběhový koncept Esri Story Maps, se ukázala jako 
poměrně vhodný a schopný prostředek představení tohoto sportu a vybraných jeho aspektů na webu – tím 
vhodně doplňuje tištěnou práci a především umožňuje podat řešenou problematiku cestou, která 
je tištěným médiem obtížně uchopitelná, a která může být blízká mladé generaci a novým zájemcům o 
tento sport může poskytnout cennou počáteční orientaci.  
 
Studentka zadané téma zpracovala dle zadání, s drobnými nedostatky danými dlouhotrvajícím sháněním 
a pracným zpracováním dat v počátečních fázích zpracování. Vliv mělo také zrušení prakticky všech 
závodů, které se měly v době tvorby bakalářské práce konat. Nebyla také zcela dopracována rešerše 
kartografických prací na sportovní tematiku. 
 

S ohledem na výše uvedené kladné a záporné připomínky předloženou závěrečnou práci hodnotím 
klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
K práci bych měl tři doplňující dotazy: 
 
Nepřemýšlela jste o kontaktování MŠMT coby nejvyšší instance veřejné správy v oblasti 
sportu ohledně dalších dat k překážkovým běhům u nás? 
 
Myslíte si, že nižší míra federace tohoto sportu oproti konvenčním sportům je výhodou 
nebo spíše na překážku při vytváření podobných výstupů? 
 
Když se zpětně zamyslíte nad tvorbou velkoplošné mapy, myslíte, že cesta tvorby 
topografického podkladu vlastním návrhem – s ohledem na téma mapy, resp. rozsah 
tematické složky, a měřítko – byla rozumná? Nevyužila byste dnes nějaký již existující 
podklad, příp. ho přepracovala? 
 
 
 
 
Datum:  19. června 2020    Podpis: 


