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Tato rigorózní práce dosahuje především značného rozsahu analyzovaných i
jen popisovaných skutečností a dosáhla v řadě aspektů maximálního stupně
aktuality a komplexnosti. Složitá a rozsáhlá oblast legislativy, koncepcí a také
informačních systémů a informačních služeb, které se vyvíjejí jako jakási informační
infrastruktura naší veřejné správy, je zde pojednána velmi podrobně a důsledně.
někdy

Pokud lze práci něco vytknout, pak jsou to dílčí statistiky přejímané od
STEM/MARK, které nevykazují potřebnou aktualitu údajů, jež doznávají
v posledních letech dynamický rozvoj (rok 2001), vcelku zbytečně podrobná popisná
pasáž k dnes už zrušenému Ministerstvu informatiky a některé prohřešky formální,
jako jsou někde interpunkční čárky s mezerami na obou stranách nebo drobné
stylistické nedostatky (např. hned na str. 12nedokončená věta uprostřed prvního
odstavce). Nejsem si také jistý, zda by odkaz na str. 20 na položku 9 v literatuře neměl
být "kryt" i v té literatuře jmény autorů Laciny a Čecháka, nikoli Klapuchové, která
v textu zmíněna v té souvislosti nebyla.
Na druhé straně ovšem převažují pozitiva. Kromě už zmíněné komplexnosti
pojetí práce je to vesměs aktualita v zásadních otázkách, jako je počínání Ministerstva
vnitra po převzetí funkcí MI, současný stav vyhlášek, novelizace legislativy k ISVS
atd.
Podstatnou částí předložené rigorózní práce je už úvodní kapitola, kde jsou
důsledně definovány pojmy, s nimiž autorka dále pracuje. Také musím konstatovat, že
celkově je i tato velmi obsáhlá rigorózní práce psána velmi přehledně, odborně a tam,
kde se to hodí, i publicisticky živě a zajímavě. Musím také vyzdvihnout výbornou
kvalitu grafické úpravy. Celkově tuto práci hodnotím jako přínosnou, a to zejména z
hlediska obsáhlé faktografie, takže může sloužit i jako učební text.
Vzhledem k tomuto celkovému hodnocení
Mrázové k obhajobě při rigorózním řízení.
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