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Slovní hodnocení práce 

 

Autorka ve své práci zpracovala aktuální téma vizualizace dat, respektive informace. Objemy 

dat, které lidstvo zpracovává díky výpočením technologiím, je skutečně bezperecedentní a 

nové způsoby jejich zpracování a prezentování, mezi něž patří právě vizualizace jako jedna z 

nejčastěji využívaných metod, jsou klíčové.  

 

Text má teoretickou a praktickou část, v níž jsou ilustrovány dříve uvedené principy a prvky a 

použity zmíněné softwarové nástroje, což vytváří velmi přehledný a názorný celek.  

 

V teoretické části se autorka postupně zabývá historií a definicí konceptu vizualizace a dále 

používanými grafickými prvky (grafy) i aktuálními trendy. Historie metod vizualizace je 

přehledně podaná a nechybí zásadní milníky, vliv statistické grafiky či pionýrské práce 

(Minard, Snow) a samozřejmě význam současných softwarových nástrojů, zmíněno je i 

nebezpečí jejich nadužívání či zneužívání.  

 

Definici se autorka věnuje pečlivě, neopomíná například popsat rozdíl mezi vizualizací a 

infografikou či vymezit pojem vizualizace dat vzhledem k abstraktnější vizualizaci informací 

a uvést ho do vztahu k vizuální analýze a vnímání vzorů. 

 

Autorka také uvádí vlastnosti a postupy kvalitní vizualizace a také vztah ke storytellingu, tedy 

časové a narativní dimenzi informace. Zmiňuje i zajímavý kontext kulturní analytiky (lehce se 
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tak dotýká oblasti digital humanities a možností analýzy obrazu) a teorie sítí. Záslužnou práci 

odvedla i v přehledu softwarových nástrojů. 

 

Praktickou část uvádí problém, který se netýká jen vizualizací, ale zpracování dat obecně, 

totiž strukturování a uspořádání získaných surových dat. Následuje analýza dat získaných z 

Českého statistického úřadu a jejich vizualizace pomocí několika různých softwarových 

nástrojů – což názorně ukazuje výhody, tedy především přehlednost, vizualizace dat, jakkoli 

jde o velmi jednoduché, základní metody vizualizace.    

 

Oceňuji dobrou práce se zdroji a konkrétními příklady využití technik vizualizace.  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a doporučuji hodnocení výborně. 

 

 

 

Otázky k diskuzi:  

1) Jsou vizualizace, zvláště vědecké vizualizace vždy přínosné? Nejde o banalizaci vědeckých 

poznatku? Lze vědu vyprávět jako příběh?  

2) Kde vidíte meze využití metod vizualizace? A kde nevyužité možnosti?  

3) Jaké vidíte možnosti využití vizuální analýzy?  

 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce  Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

35 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 15 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

15 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 12 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 

CELKEM 82  
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Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V ............................. dne ..........................   .................................................................  

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 


