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Predložená habilitačná práca je venovaná problematike dátovej vizualizácie vybraných 

humánnogeografických dát. Práca je svojou témou atraktívna, zameriava sa na aktuálne 

trendy spracovania a vizualizácie geografických dát pomocou moderných vizualizačných 

nástrojov. Má silný interdisciplinárny charakter, pretože autor využíva metódy a nástroje 

z viacerých oblastí výskumu, okrem geografie a geoinformatiky aj z oblasti databázových 

systémov, informatiky, dátovej analýzy a kartografie. Práve tento interdisciplinárny prístup 

umožnil autorovi atraktívne uchopiť náročné geografické problémy a zároveň ukázať silný 

aplikačný potenciál svojho výskumu aj pre používateľov v praxi. 

Habilitačná práca je predložená ako súbor už publikovaných vedeckých prác s komentárom. 

Komentovaná časť je uvedená na 36 stranách, pričom je rozdelená do viacerých kapitol. 

V prvých dvoch kapitolách autor uvádza riešenú problematiku: 2. Úvod do problematiky 

dátovej vizualizácie a 3. Internet a jeho význam v geografickom výskume. V kapitole 4. 

Výskumné zameranie vybraných publikácií je podrobnejšia charakteristika predložených 

publikácií aj s uvedením autorských podielov. V záverečnej kapitole autor sumarizuje význam 

riešenej problematiky a svojej práce. Súbor publikovaných prác je uvedený ako príloha bez 

číslovania strán. 

Predložený súbor prác je možné rozdeliť do troch tematických okruhov: 1. územno-správne 

usporiadanie miestnych samospráv, automatizácia procesu priradenia dát zo sčítania 

obyvateľstva, bodová lokalizácia obcí, resp. geokódovanie pomocou Google API, 2. nové 

formy vizualizácie geopriestorových dát na internete pomocou špecifických softvérových 

nástrojov, 3. dátová vizualizácia v geografii športu s využitím databázových a internetových 

nástrojov. 

V prvej skupine autor predložil 4 práce, z ktorých sú 2 karentované (Q2 JCR) a 2 práce sú 

evidované v databáze Scopus (Q1 SJR). Vo všetkých týchto publikáciách má významný 

autorský podiel, pričom v troch je prvým alebo korešpondujúcim autorom. 

V druhej skupine autor predložil 3 práce, z ktorých 1 je príspevok v konferenčnom zborníku 

a 2 práce evidované v databáze Scopus (Q3 SJR). Vo všetkých je prvým, resp. jediným 

autorom. 

V tretej skupine autor predložil 3 práce, z ktorých sú 2 karentované práce (Q2 a Q3) a 1 práca 

evidovaná v databáze Scopus (Q3 SJR). Vo všetkých prácach je prvým autorom. 

Predložené práce prešli riadnym recenzným procesom a teda je možné konštatovať, že 

predstavujú kvalitné výsledky vedeckej práce habilitanta overené širšou vedeckou komunitou. 

Je potrebné vyzdvihnúť, že takmer vo všetkých prácach je autor prvým alebo 
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korešpondujúcim autorom, čo svedčí o tom, že tieto práce veľmi dobre reprezentujú jeho 

odborný profil. Pritom je však potrebné poznamenať, že tieto práce tvoria len časť jeho 

publikačnej aktivity, ktorá najmä v posledných rokoch je vysoká a zahřňa aj ďalšie 

karentované publikácie a publikácie evidované v databáze Scopus. Citačný ohlas je primeraný 

a vyšší najmä pri karentovaných publikáciách. Na základe toho môžem skonštatovať, že 

predložená habilitačná práca obsahuje kvalitné, recenzované publikácie, ktoré verne reflektujú 

odborný profil habilitanta. 

Vedecký prínos habilitanta na základe tejto habilitačnej práce vidím najmä v oblasti 

metodických postupov v geoinformatickom spracovaní štatistických dát rôznych územno-

správnych jednotiek, vizualizácie dát na internete pomocou najnovších softvérových nástrojov 

na kartografické spracovanie a vizualizáciu geopriestorových dát. Tieto metodické nástroje 

vie veľmi dobre využiť pri riešení špecifických humánnogeografických problémov, ako je 

problém priestorovej dostupnosti centier a spravodlivosti alebo pri hodnotení miestnych 

samospráv. Za zaujímavú považujem aj podrobnejšiu analýzu vizualizácie tetivovými, resp. 

cirkulárnymi diagramami, ktorá umožňuje kvalitatívne a aj kvantitatívne vyjadrenie vzťahov 

medzi geografickými prvkami. To je možné veľmi dobré použiť napríklad pri analýze 

funkčných mestských regiónov, dochádzky do zamestnania či migrácie. Podobne zaujímavý 

je príspevok autora k rozvoju geografie športu, ktorá bola na Slovensku doposiaľ málo 

rozvíjaná. Túto problematiku autor rozvíja v medzinárodnom meradle zameraním ns na 

svetové športové podujatia, ale aj medzinárodnou spoluprácou pri tomto výskume. 

K samotnej habilitačnej práci mám tieto 2 otázky: 

- zaujala ma autorova webová stránka http://www.sodbtn.sk, ktorá obsahuje množstvo 

zaujímavo spracovaných dát, ktoré úzko súvisia s touto habilitačnou prácou. Moja otázka 

smeruje k zhodnoteniu výhod alebo nevýhod použitých vizualizačných postupov oproti 

tradičným postupom na báze mapových serverov (WebGIS-u). 

- pri niektorých aplikáciách autor využíva Google API alebo aj iné proprietárne online dáta. 

Zvažoval aj využitie openstreetmap ako alternatívy k proprietárnemu projektu Google, ESRI, 

HERE, a pod? 

Práca obsahuje len občasné nedostatky formálneho charakteru, ktoré zásadným spôsobom 

neznižujú jej vysokú vedeckú úroveň. Podľa môjho názoru autor v predloženej habilitačnej 

práci preukázal vysokú úroveň schopností samostatnej vedeckej práce, vedenia autorských 

tímov, vysokú úroveň poznatkov z oblasti humánnej geografie, dátovej vizualizácie, 

databázových systémov a geoinformatiky.  Môžem teda skonštatovať, ze Mgr. Vladimír 

Bačík, PhD. je uznávanou osobnosťou v geografickej komunite na Slovensku a aj v zahraničí, 

čo preukázal aj touto habilitačnou prácou. 

Na základe uvedeného hodnotenia odporúčam predloženú prácu na obhajobu a na základe jej 

úspešnej obhajoby doporučujem, aby Mgr. Vladimírovi Bačíkovi, PhD. bol udelený vedecko-

pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania Humánna geografia. 

 

V Košiciach, 7.1.2022 
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