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Název práce: Vizuální reprezentace dat jako nástroj pro prezentování veřejně 

dostupných dat statistických úřadů na webových stránkách 

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: velmi dobře 

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 

Oponent/-ka práce:  

Konzultant/-ka práce: Mgr. Josef Šlerka 

Řešitel/-ka práce: Simona Beránková 

Slovní hodnocení práce  

Diplomová práce Simony Beránkové je po věcné stránce sepsána skvěle a může na mnoha 

místech posloužit jako doklad významu informačních studií právě na FF UK. Beránková jde 

systematicky od filosofického výkladu pojmu dat k definici informace a konečně k vymezení 

role vizualizace pro přeměnu dat na informace. Vše je patřičně ocitováno a diplomantka 

prokazuje výbornou orientaci v problematice. Ta se projevuje i v části věnované poslání 

statistických úřadů a jejich vztahu k publikování dat. V tomto směru prakticky nemám 

připomínek. Pokud jde o výzkumnou část, tak je sympatické, že i když není výchozí hypotéza 

zcela potvrzena a muselo dojít k její korekci, tak diplomantka ručně prošla a kódovala drtivou 

většinu všech webových prezentací statistických úřadů na světě. 

Jakkoli je práce cenná svými obsahem, pokud jde o formální zpracování, trpí nedostatky, 

které vykazují znaky uspěchanosti při psaní. Ty se především projevují v typografické podobě 

(např. tabulka na straně 80 s různými fonty, zarovnáním a zažlucením slova Chorvatsko, 

působí skutečně zvláštně). Celkově konec práce působí dojmem drobného kolapsu studentky. 

Práce diplomantky ve mně vyvolává poněkud rozpaky. Na jedné straně se jedná o práci 

poctivou, v dobrém slova smyslu vysezenou, která ovšem utrpěla značným spěchem při 

finalizaci. Bohužel se tak některá místa práce dostala na hranici srozumitelnosti jako 

kupříkladu v samotném závěru, cituji: „Neplatí tak, že státy, které si mohou dovolit více 
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investovat do statistické služby, mají zároveň tuto službu více otevřenou veřejnosti. 

mezinárodní dohody, vůči kterým se státy zavázaly (European Statistical System Committee, 

2011), pozůstatek vlivu z historie (Velká Británie a Commonwealth) a aktivita mezinárodních 

organizací poskytující vybraným statistickým úřadům již hotové nástroje.“ 

I přesto práci v této podobě doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobrá. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
Viz textová část hodnocení. 30 bodů 

přínos a novost práce 
V českém kontextu nová práce podložená 

výzkumem. 
20 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 

Drobná uklouznutí (viz posudek v textové 

části). Celkově ale dobré. 
10 bodů 

slohové zpracování Viz textová část.  7 bodů 

gramatika textu Bez připomínek.  5 bodů 

CELKEM  72 bodů 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 
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61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

 

V Praze dne 10. 1. 2016  .........................................................  

Mgr. Josef Šlerka 


