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Slovní hodnocení práce

Předložená diplomová práce se zabývá otevřenými daty, iniciativami otevřených dat a
udržitelnou mobilitou. Diplomant si klade za cíl analyzovat současný stav otevřených dat v
Praze a porovnat ho s úspěšnými zahraničními iniciativami. Ze zjištěných výsledků pak
nastiňuje potenciál rozvoje iniciativ otevřených dat (a otevřených dat samotných) při
udržitelné mobilitě.

Problematika udržitelné mobility a otevřených dat je navýsost aktuální a předložená práce má
potenciální přesah do aplikační sféry. Autor si v práci klade ambiciózní cíle, které však
zároveň zdařile naplňuje. Samotná práce je rozdělena do tří hlavních částí: systematické
rešerše, replikační studie a autorova vlastního kvalitativního výzkumu. Systematická rešerše
je precizně provedená, čerpá z dostatečného množství zahraničních zdrojů a zdařile uvádí
čtenáře do dané problematiky.

Pro analýzu situace otevřených dat v oblasti mobility v Praze zvolil autor metodu replikace a
rozšíření výzkumu irských výzkumníků z National University of Ireland z roku 2017.
Provedení replikační studie hodnotím velmi kladně, včetně diskuze limitů původní studie a
jejích úprav.

V poslední části práce autor pomocí polostrukturovaných rozhovorů prozkoumal šest iniciativ,
které pracují s otevřenými daty v mobilitě a dělají advokační, aktivistickou či vývojářskou
činnost. Výsledky rozhovorů autor přepsal, přehledně okódoval a zanalyzoval. Kvalitativní
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studie prokazuje autororu schopnost samostatně navrhnout a provést vědecký výzkum. Závěr
práce tvoří doporučení pro pražské instituce, které by podle autora mělo vést k vytváření
stimulačního prostředí, ve kterém vznikají a dobře fungují iniciativy otevřených dat.

K práci lze mít drobné výhrady, týkající se zejména stylistiky a formátování - tyto výtky jsou
však vesměs marginální. Celkově se jedná o vynikající diplomovu práci, kterou doporučuji k
obhajobě a navrhuji ji ohodnotit známkou výborně. Zároveň doporučuji autorovi zvážit
možnost publikace výsledků výzkumu nebo jejich shrnutí.

Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení
metodologie a věcné
zpracování tématu

37 bodů

přínos a novost práce 17 bodů
citování, korektnost citování,
využití inf. zdrojů

19 bodů

slohové zpracování 16 bodů
gramatika textu 4 body
CELKEM 93 bodů

V Praze dne 16.1.2022

Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
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