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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza digitální agendy města Kao-siungv konceptech Smart Cities 
Jméno autora: Václav Mraček 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Veřejné správy a regionálních studií 
Oponent práce: RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: K. veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je průměrně náročné. Jedná se spíše o určitou popisnou a souhrnnou práci než analytickou a výzkumnou. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno. Jedná se ovšem o víceméně popis stavu bez hlubší snahy o alespoň nějak kvantifikovatelnou analýzu. 
 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Popisná diplomová práce může být uznána a úspěšně obhájená. Postrádám ovšem snahu alespoň o nějaké hodnocení 
navržených projektů z pohledu jejich náročnosti a ekonomiky implementace.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Přínosem práce je zejména agregace poznatků v aktuálním tématu. Mankem je popisnost textu bez hlubší – jak 
kvalitativní, tak i kvantitativní analýzy. Bylo možné – když už k projektům nejsou žádná data (což však pochybuji) – alespoň 
diskutovat důvody rozdílů mezi vybranými městy, hledat faktory stojícími za rozvojem či naopak ne-rozvojem smart 
aspektů řízení a fungování měst, atd.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci je docela velké množství chyb i hrubek. A to v rozsahu, kdy to již čtenáře ruší. Práce by si zasloužila důkladnější 
korekturu textu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Popisnost práce a docela kvalitní rešeršní část je příčinou jednoho z benefitů práce, kterou je práce s literaturou 
a zdroji. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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Předložená diplomová práce je dostačující z hlediska požadavků kladených na tento typ práce, avšak pomyslnou laťku 
překračuje ne příliš. Pro obhajobu bych prosil, aby se student zaměřil zejména na vlastní provedenou činnost a hlavně jeho 
přínos k tématu a zbytečně se nezdržoval popisem toho, co smart city vlastně je. Je na druhou stranu pravdou, že 
vzhledem k nevhodnému používání pojmu je právě i jen důkladné probrání se terminologií třeba ocenit, i to je přínosem 
k moderní problematice chytrých měst.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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