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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano. 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Struktura práce je sestavena správně od obecného vymezení bezpečnostní problematiky ke 

konkrétnímu zpracování analýz. Mezi kapitolou 3 a 4 je ale poměrně výrazný skok od 

mezinárodně uznávaných databází odborných publikací k publikačním zvyklostem v ČR, 

které většinou v těchto databázích evidovány nejsou. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Stanovený cíl práce byl splněn. 

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Práce je místy rozvleklá, např. oborově jsou analyzována jednotlivá čísla časopisu, místo 

toho, aby bylo provedeno vzorové vyhodnocení jednoho čísla a následně prezentovány závěry 

pro celý časopis. Zbývající grafy pak bylo vhodnější umístit do přílohy. Práce by přitom 

i s touto konsolidací byla dostatečně dlouhá, takže toto umělé protahování práci z žádného 

pohledu neprospělo. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    Výsledky, kterých bylo v práci dosaženo (analýza dat), není možné použít přímo jako např. 

indikátor významu určitého problému, ale spíše jako pilotní projekt sloužící k odvození 



způsobu analýzy dat a podpůrných datových struktur takových analýz. Pro tyto účely práce 

obsahuje v elektronické příloze vzorovou databázi v MS Access. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Výběr časopisů pro účely provedení analýzy (kap. 4) lze hodnotit jako reprezentativní pro 

oblast bezpečnosti. Pro podrobnější analýzy diplomantka zvolila časopis The Science for 

Population Protection, pro který byly provedeny analýzy oborového rozložení článků 

a základní analýza zaměření článků podle klíčových slov. Omezení na jeden časopis je 

vhodné, protože rozsáhlejší analýza by pravděpodobně přesáhla možnosti diplomové práce. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Jazyková stránka i formální zpracování jsou na dobré úrovni. 

 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Práce může posloužit jako základ dalších analýz publikačních zvyklostí, které by tak mohly 

zaměřit už přímo na práci s daty bez nutnosti opětovné analýzy prostředí a odvozování 

potřebných datových struktur. 

 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

1. Kolik časopisů by mělo být takovým způsobem analyzováno, aby byly reprezentativní, 

např. z pohledu problémových oblastí (témat) publikovaných v časopisech? 

2. Jak diplomantka vidí možnosti další rozšiřitelnosti navrženého řešení? 

 

 

10. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   Velmi dobře 

      

 

 

 

    Dne 18. 5. 2016   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 

 

 

 


