
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

 
Studentka ____________ Ľubomíra Šimášková __________________________________ 
  
Vedoucí _____________Ing. Jakub Foral________________________________________ 
 
 
Název práce: Zaměření pro tvorbu účelové mapy areálu skanzenu Rožnov p. R. - 2. část 
 
Splnění požadavků zadání (stupeň rozsahu): 
Podstata úkolu byla v tom, že studentka musela prokázat schopnost samostatné orientace 
v dostupném bodovém poli, v problematičtější lokalitě a v prostorách typického historického 
obytného objektu. Toto se jí v hodnocené práci podařilo plně aplikovat na danou lokalitu. 
Zpracování měřených údajů do grafických výstupů odpovídá rozsahu prací a řešenému 
tématu.  
Aktuálnost a odborná úroveň práce: 
V bakalářské práci můžeme na řešené nebo vyjádřené činnosti pohlížet jako na soubor řešení 
zajišťování podkladů pro projektovou dokumentaci k území nebo k objektu v ucelené podobě. 
Aktivita a přínos autora: 
Autorka pracovala převážně samostatně, musela prokázat schopnost orientace v bodovém poli 
a zvládnout technologii získání a zpracování dat.  
Příprava autora, využití znalostí získaných studiem a využití odborné literatury: 
Studentka vyvíjela standardní činnost k zajišťování databází k tvorbě mapového díla.  
Konzultace a odborná komunikace: 
Autorka si vzhledem k převážně standardnímu průběhu prací na zadaném úkolu ověřovala 
svůj postup běžnými konzultacemi. Odbornou komunikaci zvládala v nadprůměrné úrovni. 
Formální a grafická úroveň: 
Vlastní práce je psána přehledně, kapitoly včetně příloh na sebe navazují a konečné grafické 
výstupy odpovídají velmi dobré úrovni.  
Vhodnost metodiky řešení: 
Objem teorie a vlastní práce studentky je naprosto dostačující. Současně si též dokázala 
zajistit navazující podklady z dostupné dokumentace. 
Způsob a rozsah využití výsledků v praxi: 
Výsledky bakalářské práce mohou být přínosem správě areálu, usnadní evidenci a zjednoduší 
orientaci. 
Jiné poznatky, konkrétní kritické připomínky: 
Obecně bez vážnějších připomínek. 
Celkové hodnocení práce: 
Po zvážení všech faktů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS: __________A/1_____________ 
 
                                                                                                       

V Brně dne: 30. května 2013                          ______________________ 
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ECTS A B C D E F 
Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


