POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
na práci Zuzany Malé
„Studentská mapa Pardubic“
Obecné údaje:
Předložená bakalářská práce obsahuje 38 číslovaných stran textu, 16 obrázků a 1 tabulku. Součástí
práce jsou tři přílohy.
Cíle práce (splnění):
Cílem bakalářské práce byla tvorba studentské mapy Pardubic. Bakalářská práce svou tématikou
spadá do oblasti geografických informačních systémů a tematické kartografie. Stanovené cíle bakalářské
práce byly splněny.
Metody a postup (správnost a vhodnost použití):
Autorka
během
práce
prošla
celým
procesem
tvorby
kartografického
díla
od počátečního sběru dat, zpracování dat, návrhu vlastní symboliky až po finální prezentaci výsledků
v podobě analogové mapy. Zpracování a vizualizace dat proběhla v programu ArcGIS for Desktop
a CorelDRAW. Mohu konstatovat, že studentka během své práce použila dostatečnou škálu metod.
Postupy a použité metody jsou v práci dobře okomentovány. Uvedené postupy a metody považuji
za správné.
Dosažené výsledky (kvalita a prezentace):
Studentka se dobře zorientovala v problematice studentských aktivit, navázala kontakt se
zájmovou skupinou a na základě získaných informací přistoupila k vlastnímu zpracování
a návrhu mapy. Hlavními výsledky práce jsou nové datové vrstvy, vytvořená symbolika
a studentská mapa Pardubic. Po kartografické i grafické stránce je mapa velice povedená. Vytvořená
studentská mapa má rozsah jednoho mapového listu formátu A3 a obsahuje tři dílčí mapy a 11 dalších
tematických oddílů. Mapy prezentují informace týkající se studentských zájmů, Pardubic a univerzity.
Jednotlivé tematické bloky jsou odlišeny barvou nadpisu, která koresponduje s použitou symbolikou.
V mapách jsou požity symbolické bodové znaky. Výsledky jsou v textu dobře popsány. Práce je pěkně
strukturována a psána srozumitelně.
Připomínky a otázky:
Předkládané dílo nese velký objem odvedené práce. Studentka prokázala, že umí pracovat
samostatně a pravidelně práci konzultovala, proto k práci nemám otázky.
Závěrečné hodnocení:
Je možné konstatovat, že cíle diplomové práce byly splněny. Studentka přistupovala k práci
zodpovědně a prokázala, že po teoretické i praktické stránce dobře ovládá danou problematiku.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

V Pardubicích dne 26. 5. 2015

Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.
vedoucí bakalářské práce

