
-_"~-~.I 

Autor diplomové práce: Bc. Zuzana Němcová 
Název diplomové práce: Environmentální elektronické informační zdroje pro řízení 
a rozhodování na úrovni komunální politiky. 
Oponent práce: Ing. Martin Souček 
Hodnocení: výborně 
Posudek: 14.9.2007 

Cíl práce: 
Cílem práce je zmapovat informační potřeby pro oblast životního prostředí průměrné 
obce a zodpovědět otázku, jak jsou tyto potřeby různými způsoby uspokojovány. 
V druhé části práce jde autorce o analýzu webových stránek jednotlivých krajských 
úřadů a posouzení jejich informačního přínosu v této oblasti. 

Shoda se zadáním diplomového úkolu: 
Cíl i struktura práce dobře sleduje zadání diplomového úkolu. 

Struktura práce: 
Práce je rozčleněna do 6 základních kapitol. Autorka postupuje od základního popisu 
organizace státní správy, přes problematiku informační společnosti a problematiku 
organizace ekologických informací k popisu průzkumu environmentálních 
informačních potřeb na úrovni starostů obcí. Stěžejní je pak kapitola 6, která rozebírá 
jednotlivé webové stránky krajských úřadů. Tyto stránky autorka hodnotí 
z perspektivy předchozího průzkumu informačních potřeb starostů malých obcí, na 
kterém se podílela. Ten určil dvě stěžení témata - informace o grantových a 
dotačních příležitostech a problematiku legislativních informací v oblasti životního 
prostředí. 

Volba informačních zdrojů: 
Autorka pracovala s přiměřenou škálou zahraničních i českých informačních zdrojů, 
které uvádí v seznamu použité literatury. 

Stylistická úroveň práce: 
Po této stránce nemám k práci výhrady, práce je čtivě napsaná, autorka dobře 
formuluje své myšlenky. 

Formální úprava práce: 
Po pravopisné stránce nemám výhrady. Grafická úroveň práce je dobrá a odpovídá 
charakteru diplomové práce. 

Doplňující otázky: 
Jakým způsobem by měl být veden příští pruzkum informačních potřeb obcí, čeho by 
se měl podle Vašeho názoru vyvarovat a co by měl akcentovat? 
Jaké by mělo být uspořádání a kategorizace informací na webových stránkách krajů, 
aby byly toto stránky dobře použitelné z hlediska informačních potřeb na úrovni 
starostu obcí? 



závěr 
Celkově se mi práce líbila, oceňuji především účelné spojení teorie s praktických 
výzkumem. Velmi zajímavou částí je šestá kapitola, která by stála za publikaci ve 
vhodném odborném periodiku. Dále oceňuji, že autorka píše o tématu, o kterém má 
přehled a tím dodává celé práci věrohodnost a dobrou úroveň. Předloženou 
diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

Ing. Martin Souček 


