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KRITÉRIA HODNOCENÍ 
 

1. Bylo splněno zadání práce?  velmi dobře 

2. Využití dostupných informací k tématu: velmi dobře 

3. Formální aspekty práce (rozsah, gramatika, úprava): výborně 

4. Strukturování práce: výborně 

5. Užívání odborné terminologie a stylistiky: velmi dobře 

6. Úroveň analýzy a syntézy dat, výběr a použití vhodných metod: velmi dobře 

7. Byly vyčerpány hlavní problémy tématu? velmi dobře 

8. Zaujal student vlastní stanovisko a jak je argumentačně podpořil? velmi dobře 

 

Návrh výsledné klasifikace: velmi dobře 
 

Stručné zdůvodnění celkového hodnocení: Autor se pokusil vypořádat s nelehkou úlohou 

popisu a hodnocení u nás dostupných archeologických mapových služeb a tohoto úkolu se 

zhostil dobře. Každé takové hodnocení je do značné míry závislé na zkušenostech a názorech 

autora, ale práce přesto podává obraz současného stavu této dynamicky se rozvíjející 

problematiky u nás a některých příkladů ze zahraničí. Význam práce spočívá mimo jiné 

v tom, že zaznamenává stav a funkčnost mapových serverů s archeologickou tematikou 

v určité době. Tato oblast se velmi rychle vyvíjí a dokumentace tohoto vývoje (z pohledu 

archeologie) často ani nestíhá zaznamenat trendy proměňující se již během několika málo let. 

Největší problém první verze práce J. Hory, tj. praktická tvorba mapové služby, byl 
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odstraněn. Byla doplněna kapitola č. 9, popisující proces přípravy a publikace mapové služby 

na internetu, přičemž autor zvolil pro tento způsob prezentace lokalitu Žákava-Sváreč 

(mohylové pohřebiště). I zde se ale autorovi podařilo přes nezaviněné obtíže získat cenné 

zkušenosti, které ve své práci popisuje. Autor tedy ve své práci podal přehled stavu vývoje 

archeologických mapových služeb na internetu v jednom časovém horizontu a zároveň 

prokázal schopnost prakticky připravit a zprovoznit vlastní webovou službu tohoto typu. 
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