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OPONENTNÍ POSUDEK NA HABILITAČNÍ PRÁCI 

Autor:    Mgr. Vladimír Bačík, Ph.D. 

Název práce:   Datová vizualiácia a jej aplikácie v geografickom výskume 

 

Aktuálnost tématu habilitační práce 

Problematika vizualizace dat v oblasti geografického výzkumu je velmi aktuální a důležité téma vhodné 

pro hlubší bádání. S ohledem na nové a moderní metody vizualizace formou mapových aplikací a 

různých doplňujících infografik je vizualizace a distribuce geografických dat důležitou součástí 

geografického výzkumu.  Z práce je patrné autorovo dlouhodobé zaměření na řešenou problematiku, 

což je prokázáno bohatou publikační činností, hloubkou studovaného tématu a také rozsahem vlastní 

webové stránky, kde je zveřejněna značná část autorových praktických výstupů.  

Struktura práce 

Práce je sestavena formou úvodu k 10 odborným článkům, které autor publikoval v letech 2012-2021. 

Z publikovaných článků je patrná jak autorova schopnost samostatné vědecké práce, tak schopnost 

kooperace s kolegy, podíl na jednotlivých článcích je jednoznačně uveden. Práce jsou publikovány 

v recenzovaných periodikách registrovaných v databázích Web of Science nebo Scopus. Články jsou 

tematicky zařazeny do tří oblastí, a to analýza samospráv, distribuce dat na internetu a vizualizace dat 

v geografii sportu. Jak uvádí sám autor, jedná se o tři oblasti, které jsou na první pohled poměrně 

heterogenní, avšak jejich společným jmenovatelem je skutečně problematika vizualizace dat, kterou si 

autor zvolil jako téma habilitační práce. V úvodní části práce jsou jednotlivé články diskutovány ve 

vzájemných souvislostech, autor upozorňuje na klíčová zjištění a dosažené výsledky.  

S ohledem na charakter práce vnímám jako důležitou součást webovou stránku http://sodbtn.sk, kde 

je zveřejněna velká část praktických výstupů, tedy konkrétních vizualizací, na které se autor v práci 

odkazuje. Osobně považuji trochu za škodu, že není tato stránka v práci výrazněji představena a 

popsána. Pro snadnější orientaci v celé práci by pomohlo doplnění čísel stránek také u jednotlivých 

vložených článků a také jejich doplnění do obsahu.  

Použité metody 

V rámci řešení práce autor využil širokou škálu metod, především z oblasti zpracování dat 

(generalizace, správa dat v prostředí databází) a jejich analýzy a vizualizace. S ohledem na vizualizaci 

dat formou vlastní webové stránky, resp. několika webových stránek, autor dosáhnul vysoké úrovně 

při používání a vývoji moderních technologií, především v oblasti tvorby vlastního zdrojového kódu. 

V rámci samotných metod vizualizace autor použil jak zavedené metody (např. kartogram, 

kartodiagram, bodové znaky), tak také moderní nebo méně časté metody (např. kartografická 

anamorfóza, 3D mapy nebo tzv. cirkulární vizualizace). Poměrně ojedinělá je v rámci použitých metod 

na stránce http://sodbtn.sk možnost tvorby vlastních barevných stupnic včetně nastavení intervalů.  

Výsledky a přínosy habilitační práce 

S ohledem na charakter práce (komentář k autorovým publikacím) nebyly v práci explicitně definovány 

její cíle. Autorovou snahou bylo sumarizovat téměř 10 let svého výzkumu se zaměřením na 

problematiku vizualizace dat a jejich distribuce v prostředí internetu. Výsledky práce hodnotím kladně 

jak v oblasti prohloubení teoretických poznatků, tak v oblasti praktických výstupů prezentovaných 

prostřednictvím vytvořených vizualizací. Webová stránka http://sodbtn.sk, kde je většina autorových 

výstupů zveřejněna, je z obsahového hlediska velmi kvalitní a užitečný výstup, který slouží pro celou 

řadu účelů, jak pro vědeckou komunitu, tak pro odbornou, ale také laickou veřejnost. Domnívám se, 
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že autorovy výstupy jsou natolik kvalitní, že částečně suplují práci, kterou by měl vykonávat Statistický 

úřad. 

Dílčí připomínky a otázky k obhajobě 

• Z názvu práce bych očekával obecné zaměření na geografický výzkum, autor se však zabýval 

prakticky výhradně oblastí humánní geografie. Osobně bych raději volil zúžení názvu práce 

pouze na oblast humánní geografie. 

• Jaký má autor názor na používání termínu vizualizace dat, vizualizace geodat a geovizualizace? 

• Autor v práci upozorňuje na důležitost používání vhodných metod vizualizace. Z jakého důvodu 

je v této souvislosti nabízena uživatelům stránky sodbtn.sk možnost tvorby kartogramu 

z absolutních hodnot (což není doporučená metoda pro vizualizaci absolutních hodnot)? 

Obdobně není některými autory příliš doporučeno využívání 3D grafů, které částečně zkreslují 

velikost zobrazovaných výsečí. Jako poslední drobný nedostatek vnímám nevhodné požití 

nedekadického měřítka (0-40-80 km) v článku Klobučník, Bačík (2013). 

• S ohledem na fakt, že se jedná o habilitační práci, očekával bych širší diskusi, resp. detailnější 

kapitolu závěr. Ačkoliv se jedná o úvod k dílčím publikacím, postrádám zde diskusi nad dalším 

vývojem studované oblasti v souvislosti např. s novými trendy v podobě big dat, open dat, dat 

v cloudových úložištích nebo mashupů a různých rozhraní a dalších technologií k vizualizaci a 

publikaci dat (např. Leaflet, Mapbox, ArcGIS Online, atd.). 

• Co považuje autor za největší výzvu nebo nevyřešený problém v oblasti vizualizace dat? 

• Má autor nějakou zpětnou vazbu ze zahraničí na stránku zaměřenou na prezentaci dat o 

závodech Tour de France? 

• Webová stránka sodbtn.sk 

o Zvažoval autor změnu domény? 

o Zvažoval autor možnost stažení publikovaných dat z jednotlivých dílčích stránek, 

případně jejich publikaci formou open dat? 

o Zvažoval autor využití existujících rozhraní pro tvorbu mapových aplikací (např. ArcGIS 

Online)? 

o Jakou očekává autor budoucnost stránky, např. s ohledem na nové Sčítání obyvatel 

nebo rostoucí počet open dat? 

Závěr 

Předložená habilitační práce představuje shrnutí autorovy vědecké a výzkumné činnosti v posledních 

10 letech v oblasti vizualizace a prezentace dat na internetu. Osobně oceňuji autorovu kontinuitu 

výzkumného tématu od magisterské až po habilitační práci. Díky tomu mohl autor vhodně navazovat 

a zejména prohlubovat získané poznatky. Práce je sestavena formou úvodu k deseti recenzovaným 

článkům v časopisech indexovaných v databázi Wos nebo Scopus. U všech publikací je patrný autorův 

významný podíl, který je jasně deklarovaný. Významnou součástí autorova výzkumu je webová stránka 

http://sodbtn.sk, která obsahuje celou řadu kvalitních mapových a jiných vizualizací prostorových dat, 

které mohou sloužit odborné ale i laické veřejnosti. Práci souhrnně hodnotím jako dobře zpracovanou, 

zřejmá je jak hloubka, tak kvalita dosažených vědeckých výsledků. Ze všech výše uvedených důvodů 

habilitační práci doporučuji k obhajobě před Vědeckou radou Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislavě. 

 

V Olomouci dne 25. 1. 2022         ----------------------------------------------- 

doc. RNDr.  Jaroslav BURIAN, Ph.D.        
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