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Cíl práce: 
Diplomantka si vytkla jako cíl své práce zmapování informačních potřeb průměrné obce pro oblast 
životního prostředí. Tématem práce jsou environmentální informační potřeby obcí a jejich pokrytí 
prostřednictvím elektronických informačních zdrojů budovaných státní správou. 

Shoda se zadáním diplomového úkolu: 
Záměr i dosažené výsledky práce se poměrně přesně shodují se zadáním diplomového úkolu. 

Struktura práce: 
Práce se skládá ze 7 vzájemně na sebe navazujicích kapitol, včetně úvodu a zaveru. Jako velmi 
užitečné hodnotím zařazení kapitoly Organizace státní správy a územní samosprávy, kde autorka 
objasňuje vymezení a postavení krajů a obcí v systému veřejné správy. Jako diskutabilní vidím její 
zařazení jako první v pořadí, vzhledem k tématickému zaměření bych ji spíše uvítala hlouběji ve 
struktuře práce, např. po kapitole Od informační společnosti a ekologie k ekologickým informacím a 
jejich vlastnostem či kapitole Organizování environmentálních informací. V pozdějším rozšíření práce 
bych navrhovala právě podrobnější rozpracování těchto dvou kapitol, tj. teoretické části týkající se 
pojmu environmentální informace. Zejména zcela chybějící či nepříliš detailně zpracované kapitoly 
historie a vývoje této tématiky u nás, definice či charakteristika specifik tohoto druhu informace, ale i 
problematiku jejího shromažďování. Za jádro práce POVazUJI nosné kapitoly Průzkum 

environmentálních informačních potřeb na úrovni starostů obcí a navazující podrobnou analýzu 
webových stránek jednotlivých krajských úřadů. Oceňuji především pracnost dotazníkového šetření a 
šíři záběru zhodnocení webových stránek, autorka dokázala. shromáždit a utřídit rozsáhlé množství 
materiálu. Přimlouvala bych se za využití těchto poznatků v praxi, např. formou publikační činnosti. 

Volba informačních zdrojů: 
Rozsah použité literatury i časová aktuálnost vhodně zvolených vybraných zdrojů splňují kritéria 
odborné úrovně diplomové práce. 

Stylistická úroveň práce: 
Po této stránce nemám k práci žádné výhrady. 

Formální úprava práce: 
Tuto stránku hodnotím jako vyhovující, splňuje všechny náležitosti, oceňuji snahu o oživení práce 
formou obrázkových prezentací. 

Doplňující otázky pro obhajobu: 
Ve své práci jste na jedné straně vyčerpávaJlclm způsobem shrnula informační potřeby starostů 
malých obcí z oblasti životního prostředí. Na straně druhé jste analyzovala webové stránky 
jednotlivých krajských úřadů. Mohla byste se vyjádřit detailněji k závěru shrnujícímu tyto dvě oblasti, 
tj. podrobněji charakterizovat či zhodnotit průnik informační poptávky a nabídky tohoto druhu? 

Pokud diplomantka uspokojivě zodpoví doplňující otázku, navrhuji předloženou diplomovou práci 
k obhajobě s hodnocením výborně. 

Mgr. Petra Sluková 


