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OPONENTSKÝ POSUDEK  DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor/ka: Bc. Pavla Bubáková
Název práce: Návrh jednotného informačního výstupu pro krajské úřady 

v oblasti životního prostředí.

Vedoucí práce:     Ing. Renáta Máchová, Ph.D.

Hodnocení práce:
 (hodnocení: 1 je výborný, … ,  4 je nevyhovující) 1 1- 2 2- 3 4

1. Náročnost tématu x
2. Volba vhodné metodiky zpracování x
3. Splnění cílů práce x
4. Odborný přínos autora/rky x

5. Logický postup řešení x
6. Využití teoretických znalostí x
7. Návrh modelu řešení x
8. Sběr a předzpracování dat pro řešení x
9. Výstižný souhrn práce a vhodná klíč. sl. 

slova
x

10. Průběžná citace použité literatury x

11. Formální úprava textu x
12. Formální úprava grafická (obrázky, …) x

13. Celkové hodnocení práce x

Další připomínky, vyjádření, doporučení nebo nedoporučení k     obhajobě:  

Cílem předložené práce bylo  provést  monitoring informačních výstupů jednotlivých 
krajů v oblasti ŽP a poté navrhnout původní jednotné informační rozhraní – výstup. 
Téma je dle mého názoru zajímavé a vhodné pro studijní obor studentky.

Struktura práce je jasná a logická a použité metody jsou dle oponenta též vhodné. 
Text je dostatečně odborný a potvrzuje, že se studentka dostatečně seznámila se 
zkoumanou problematikou. Délka práce a především rozsah použité literatury jsou 
vysoce nadprůměrné.

Cíle  práce  byly  naplněny,  i  když  musím  poznamenat,  že  je  nerovnováha  mezi 
rozsahem zpracování obou hlavních cílů. „Monitoring a hodnocení“ má rozsah cca 45 
stran a „návrh“ má pouze 9 stran. Značná část práce je tedy věnována monitoringu a 
zkoumání metod hodnocení současných používaných informačních systémů. Pozitivní 
je, že výsledky monitoringu a hodnocení byly využity pro vlastní návrh informačního 
výstupu.
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Práci doporučuji k obhajobě

Hodnocení práce známkou:       Výborně minus

Otázky k obhajobě: 

1  Co si představujete pod pojmem informační výstup 

V Pardubicích, dne 18. 5. 2011 Ing. Pavel Jirava, Ph.D.


