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Předkládaná práce představuje v rámci studentských prací unikátní počin, a to ze dvou 
důvodů – propojuje témata dvou oborů (kartografie a sociální regionální geografie), a zároveň 
a především představuje okamžitě prakticky využitelný produkt, a to nejen pro výuku, i když 
zatím jen v omezeném rozsahu. Práce má 61 stran a obsahuje řadu obrázků, které 
dokumentují jak technickou stránku řešení, tak ukázky výstupů – interaktivní mapky a další 
prvky.

Vzhledem ke specifickému charakteru práce a také skutečnosti, že srovnatelných produktů –
interaktivních tematických atlasů a map – bylo vytvořeno velmi málo (nejčastěji jako 
omezená příloha dat statistických úřadů) na jedné straně, ale i omezenému počtu prací, jež by 
se zabývaly proměnou regionálního obrazu Evropské unie, na straně druhé, práce obsahuje 
mnohem méně odkazů, než je v tradičních bakalářských pracích obvyklé. Ocenit lze v tomto 
ohledu přehled prací, resp. webových stránek a portálů, věnovaných jak problematice GISů, 
tak podobných kartografických produktů.  

I když práci mohu hodnotit zejména z hlediska tematického obsahu, lze posoudit, že se jedná 
objemem o dílo spíše na úrovni práce diplomové. Technické zpracování zabralo mnohem více 
času, než je pro bakalářskou práci obvyklé, a tak nebyl takový prostor pro zpracování širší 
palety demografických a sociálně ekonomických ukazatelů. Ale již bylo uvedeno, jedná se o 
více méně o ukázku – pilotní projekt, který by si zasloužil pokračování – rozšíření a další 
vylepšení.      

Autor vybral reprezentativní ukazatele, kde snad schází jeden z nejvýznamnějších ukazatelů, a 
to míra nezaměstnanosti, ale data o vývoji nezaměstnanosti za dlouhé období na úrovni NUTS 
3 Eurostat v současnosti jednoduše neposkytuje a i ta, která jsou k dispozici za úroveň NUTS 
2 lze považovat v případě některých zemí za nedůvěryhodná (liší se od dříve publikovaných 
dat i od údajů statistik národních statistických úřadů). Tato data jsou prezentována ve třech 
formách – základní tvoří jednoduché kartogramy, jejichž největší přínos představuje, že 
sledované ukazatele jsou zpracována za dlouhou časovou řadu a umožňují pohotové srovnání 
situace – proměny regionálního obrazu EU a jednotlivých zemí s využitím časového 
posuvníku. Analytický nástroj představují interaktivní grafy dokumentující vývoj regionální 
variability a tabulky, které lze za libovolné země či regiony vyvolat.  Určitý nedostatek 
představují prázdně (šedivé) plochy, které dokumentují chybějící údaje v databázi Eurostatu. 
Jejich doplnění je občas značně pracné, a někdy i nemožné, vzhledem ke změně hranic a 
rozsahu jednotek.        

Práci, zejména protože představuje v našem prostředí téměř pionýrský počin a pro možnost 
jejího bezprostředního využití doporučuji k přijetí.
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