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jméno 
 příjmení  název 

práce 

Štefan Szabó – Zpracování dat z GPS pro účely ochrany ŽP  

kriterium zdůvodnění  známka 
 

Typ BP Práca je literárnou rešeršou odbornej literatúry.  
 

 

Vlastní přínos1  Prínos študenta k danej téme je minimálny. Autor sumarizuje dosial 
dosiahnuté poznatky bez náznaku hľadania vlastných pohľadov. Je zrejmé že 
autor pracoval s množstvom odbornej literatúry  a snažil sa do svojej práce 
zahrnúť čo najviac príkladov využitia GPS v praxi. Avšak väčšina 
prípadových štúdii je rozobraná povrchne pár vetami a bez vlastného 
prínosu. V tomto prípade platí, že menej je viac. Určite by u práce tohto typu 
bolo vhodnejšie tematicky sa zamerať na 2 -3 oblasti použitia GPS a tie 
následne rozvinúť, prípadne načrtnúť vlastný pohľad na danú tému.  
V prílohe predkladanej práce sa nachádzajú mapy ktorých pôvod je nejasný. 
Nevieme či sa jedná o výsledky autora alebo niekoho iného. V prípade, že sa 
jedná o autorove práce, čitateľ by sa s potešením dozvedel akým spôsobom 
ich autor vytvoril. 

3 

Náročnost1 a 
formulace cílů  

Práca má triviálny charakter, ciele práce sú nejasne formulované. 
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Data a jejich 
zpracování 
 

Práca obsahuje dostatok vhodných a kvalitných literárnych zdrojov, avšak 
ich použitie bolo značne povrchné. 
V prílohách predkladanej práce sa nachádzajú mapy storočnej lavíny 
v Žiarskej doline a 3d náhľady tej istej lokality. Pravdepodobne tieto výstupy 
spracoval sám autor. Z kartografického hľadiska sú mapy veľmi nízkej 
kvality. Na mapách chyba množstvo údajov napríklad:  autor, označenie 
severu a mnoho iných. Taktiež nie je uvedený zdroj dát. Odkiaľ autor získal 
vrstvu povrchu lavíny, ortofotosnímku, ktoré očividne nevytvoril sám. 
Absencia týchto údajov v žiadnom prípade nepridáva na kvalite výsledných 
výstupov. Spracovanie prevzatých dát je podpriemerné. 
 

nehodnotené 

Presentace dat  Nevynímajúc prílohy, tak v práci absentujú akékoľvek vlastné grafy a 
tabuľky. Všetky použité tabuľky a ilustrácie okrem príloh sú prevzaté 
z odbornej literatúry. Keďže sa jedná o rešeršný typ práce, prezentácia dát 
nie je ohodnotená.  

nehodnotené 

Logika textu a 
formální úprava 
 

Text ťažko čitateľný a zároveň je zbytočne dlhý.  
Pri väčšine prevzatých ilustrácií a tabuliek nie je uvedený ich pôvod. 
Zrozumiteľnosť textu v niektorých častých sťažuje prelínanie medzi rôznymi 
jazykmi. Veľká časť práce je napísaná v slovenčine, ale vyskytujú sa pasáže 
v nemeckom a maďarskom jazyku, ktorým nie každý čitateľ musí rozumieť. 
Časť textu o Slovenskej priestorovej observačnej službe SKPOS je doslovne 
odpísaná z odborného článku. Podobný postup je zrejmý aj v časti 
popisujúcej vplyv lavín. Pri väčšine prevzatých ilustrácií a tabuliek v prvej 
časti práce nie je uvedený ich pôvod a chýbajú citácie. V práci sa vyskytuje 
množstvo nepresnosti, dokazujúcich autorovu povrchnú prácu s literatúrou. 
Hneď v úvode je nepresné tvrdenie, že Žiarska dolina sa nachádza vo 
Vysokých Tatrách. 
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výsledná 
známka 
 

Práca vykazuje množstvo nedostatkov, pričom jej kvalita je 
podpriemerná. Cieľom bakalárskej práce by nemala byť produkcia čo 
najväčšieho počtu stránok. Bohužiaľ u predkladanej práce kvantita 
textu výrazne prevyšuje jeho kvalitu. Prácu aj napriek uvedeným 
nedostatkom doporučujem k obhajobe. 
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1- práce u nichž nelze dostatečně demonstrovat vlastní přínos a  náročnost hodnotitelnou jako výbornou, 
nemohou být hodnoceny jako výborné. 


