
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
na práci Šárky Plecháčkové 

„Kartografická prezentace kulturních míst vybraného území 
 s ohledem na handicapované osoby“ 

 
Obecné údaje: 

Předložená bakalářská práce obsahuje 42 číslovaných stran textu, 11 obrázků. Součástí 
práce je 15 příloh. 
 
Cíle práce (splnění): 

Cílem bakalářské práce byla kartografická prezentace kulturních míst vybraného území 
s ohledem na handicapované osoby. Bakalářská práce svou tématikou spadá do oblasti tematické 
kartografie a aplikace geografických informačních systémů. Stanovené cíle bakalářské práce byly 
splněny. 
 
Metody a postup (správnost a vhodnost použití): 

Autorka prošla celým procesem práce na kartografickém projektu od účasti na sběru dat, 
zpracování dat až po finální prezentaci v podobě souboru map. Tematické mapy byly zpracovány 
v programu ArcGIS Desktop. Zájmovým územím byl okres Chrudim. Autorka během své práce 
použila dostatečnou škálu metod. Postupy a použité metody jsou v práci pěkně okomentovány. 
Uvedené postupy a metody považuji za správné. 
 
Dosažené výsledky (kvalita a prezentace): 
 Hlavním výsledkem práce je vytvoření nové datové sady vybraných kulturních míst 
s ohledem na handicapované osoby, návrh vlastní symboliky pro zpracovávanou tematiku  
a soubor tematických map. O výsledky projevilo zájem již několik informačních center a obcí, 
které byly osloveny v rámci sběru dat. Mapové výstupy jsou po kartografické stránce velice 
zdařilé. Výsledky jsou v textu dobře popsány. Práce je pěkně strukturována a je psána 
srozumitelně.  
  
Připomínky a otázky: 
 Studentka prokázala, že umí pracovat samostatně a rovněž práci pravidelně konzultovala, 
proto k práci nemám žádné otázky. 
  
Závěrečné hodnocení: 
 Cíle bakalářské práce byly splněny. Studentka ukázala, že po teoretické i praktické stránce 
dobře ovládá danou problematiku. Bakalářskou práci Šárky Plecháčkové doporučuji k obhajobě 
a hodnotím stupněm výborně. 
 

 
 
                                                                                                                  Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. 
 V Pardubicích dne 30. 5. 2014                                                                 vedoucí bakalářské práce 
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