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Cílem diplomové práce bylo popsat a provést základní analýzu současného stavu správy 

environmentálních geografických dat v rámci existující geoinformační infrastruktury v České republice 

v návaznosti na evropskou legislativu. Za oblast výzkumu byl zvolen rezort životního prostředí. 

Jde o téma velmi aktuální a přínosné, neboť výzkumem efektivnosti správy geografických dat                          

a naplňováním směrnice INSPIRE v rezortu životního prostředí se dosud jiná vysokoškolská kvalifikační 

práce nezabývala. Dílo navazuje na předcházející vynikající bakalářskou práci autorky zabývající se 

Geografickými informačními systémy v oblasti životního prostředí a ochrany přírody.  

Práce má vysokou úroveň. Zpracovává velké množství literatury a pramenů. Přináší relativně nové 

poznatky díky použitým metodám a datům z výzkumu. Autorka zároveň prokázala schopnost 

analytického myšlení a splnila zadání diplomové práce. Dokázala, že správa geodat není efektivní                       

a navrhla možná řešení. 

Hlavní těžiště práce spatřuji ve výzkumné kapitole číslo 6 věnované zhodnocení struktury správy                        

a popisu geodat v oblasti životního prostředí. Autorka správně zvolila metodu kvalitativního výzkumu. 

Kromě výše uvedeného cíle výzkumu stanovila výzkumnou otázku: „Je správa geografických dat 

efektivní pro jejich plnohodnotné využívání?“  Byly formulovány rovněž dvě hypotézy týkající se 

jednotného a efektivního přístupu ke správě metadat a možnosti plnohodnotného využití geodat 

pomocí metadat. 

Výsledky byly popsány v následujících částech práce. Autorka prokázala dobrou znalost studované 

tematiky, interpretace dat je odpovídající. Práce má jednoznačné a jasné závěry, které jsou podloženy 

a odpovídají na cíl a hypotézy práce. 

Kvalitní jsou i přílohy s přehledem legislativy pro sledovanou oblast, závěry analýzy dostupnosti 

datových zdrojů a návod k rozhovorům. 

Obsažené informace jsou pro obor nové a rozšiřují poznání v dostatečném rozsahu. 

Následují okrajové poznámky k formálnímu uspořádání práce. V oblasti citování bohužel dochází 

k nepřesnostem. Citace nejsou uvedeny jednotně, někdy je rozepsané celé křestní jméno, jindy je 

použitá iniciála. Sjednocena není ani citace příjmení kapitálkami. U často citované bakalářské práce 

autorky bohužel často chybí přesné stránky. Dále není jasné, kdy jde v textu o citaci a kdy o interpretaci 

primárního pramene. Autorka používá jednou kurzívu s uvozovkami, jindy pouze uvozovky (např. str. 

45), dále pouze kurzívu (např. str. 47).  

Také zkratky se často vysvětlují buď později než při prvním výskytu (např. INSPIRE se vyskytuje na str. 

2, ale je vysvětleno až na str. 8 atd.) nebo se nevysvětlují a čtenář si je musí dohledat v seznamu 

zkratek, kde ale bohužel některé chybí, např.: CHMU, DRUSOP, DMÚ. 



Pokud jde o slohové zpracování textu, je nevyvážené. Nejčtivěji rozhodně působí kapitola 6 s vlastním 

výzkumem a závěr.  

Gramatika práce je bohužel slabší a je zřejmé, že autorka již neměla příliš prostoru pro závěrečné 

korektury. Vyskytují se zde i hrubé chyby např. na str. 23 – systémy by měli, str. 33 – nabídkou MVČR 

vyzívající, str. 51 - se záznami, str. 97 – resp. jednotlivý experti, atd. Za dvojtečkou se někdy objevuje 

velké písmeno (str. 41, 47). V textu jsou překlepy (s. 59), nebo chybí diakritika (str. 44, 45). Za tečkou 

často nenásleduje mezera. 

Na str. 26. se 2x opakuje bod e a chybí bod f.  

Pokud jde o grafické provedení práce, uvítala bych více obrazových ukázek citovaných služeb                                 

a rozhraní. Také osamocené předložky, spojky a číslovky na konci řádku působí na čtenáře poněkud 

rušivě. 

K dalším připomínkám a podnětům oponentka uvádí doplňující dotazy pro zodpovězení v rámci 

obhajoby. 

1. Vysvětlete, prosim, jak byl časově vymezen Váš výzkum? U některých dat je uveden jako 

hraniční datum rok 2014 (str. 13), jinde 2016 (str. 17)? 

2. Můžete uvést datové zdroje Digitální mapy veřejné správy? Dále pak jak probíhá její správa             

a aktualizace dat? 

3. Na str. 61 uvádíte, že Vaším prvotním záměrem bylo získat od MŽP ucelený přehled všech 

dat, ale že se to ukázalo jako nemožné. Můžete vysvětlit proč? 

4. Jsou Vám známy některé probíhající projekty k financování MŽP k tomuto tématu?  

5. Na str. 33 uvádíte, že informace na stránkách GeoInfoStrategie jsou nepřehledné a měly by 

se změnit, můžete svou připomínku konkretizovat (kromě uvedených podnětů o zastaralosti 

a nefunkčním odkazu)? 

 

Diplomovou práci považuji za velmi zdařilou a hodnotím ji kvalifikačním stupněm: výborně. 

 

Datum: v Praze 11. 6. 2016   Podpis hodnotitele: PhDr. et Mgr. Eva Novotná 

 

 

 

Hodnocení bc. a dipl. prací 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 



Diplomové práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

40 bodů 

přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro 

informační vědu v ČR 

20 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

9 bodů 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, 

odborný styl vyjadřování, rozsah práce 

10 bodů 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, 

hrubky, čárky ve větách apod. 

2 body 

     

CELKEM  81 bodů 

 

 


