POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁ SKÉ PRÁCE
na práci Michaely Knapové
„Prezentace prostorové informace v pojiš ovnictví“
Obecné údaje:
P edložená bakalá ská práce obsahuje 61 íslovaných stran, 30 obrázk , 6 graf a 7
tabulek. Sou ástí práce jsou i ty i p ílohy.
Cíle práce (spln ní):
Cílem bakalá ské práce bylo zhodnocení využití kartografie v pojiš ovnictví a získané
poznatky demonstrovat na p ípadové studii zahrnující i návrhy na inovace. Diplomová práce
svou tématikou spadá do oblasti tematické kartografie. Stanovené cíle bakalá ské práce byly
spln ny.
Metody a postup (správnost a vhodnost použití):
Autorka b hem své práce použila dostate nou škálu metod. Postupy a použité metody
jsou v práci dob e okomentovány. Uvedené postupy a metody považuji za správné.
Dosažené výsledky (kvalita a prezentace):
Studentka se dob e zorientovala v problematice prezentace prostorové informace
v pojiš ovnictví. Hlavním výsledkem práce je popis nej ast ji prezentovaných prostorových jev ,
zhodnocení kartografických vyjad ovacích prost edk používaných v pojiš ovnictví a návrh na
inovace mapových výstupu u konkrétních p ípad . Výsledky jsou v textu dostate n popsány.
Práce je psána srozumiteln .
P ipomínky a otázky:
Studentka prokázala, že umí pracovat samostatn a práci pravideln konzultovala. Práce
obsahuje minimum formálních chyb. K práci mám následující otázky:
1. Kapitola tvrtá obsahuje st žejní informace, bohužel, nemá nejvhodn jší strukturu. Jaké
kartografické vyjad ovací prost edky jsou používány nej ast ji?
2. M žete stru né pohovo it, jak vypadá kartografie v pojiš ovnictví v zahrani í?
3. Dokážete procentuáln vyjád it, kolik pojiš oven v eské republice používá aplikaci
Aquarius.net?
Záv re né hodnocení:
Cíle bakalá ské práce byly spln ny. Studentka ukázala, že dob e ovládá danou
problematiku. Bakalá skou práci doporu uji k obhajob a hodnotím stupn m výborn minus.
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