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Práce je dobře strukturovaná a členěná na teoretickou a praktickou část. 
V teoretické části autor analyzuje příslušná legislativní a nelegislativní 
opatření ke standardizované tvorbě internetových prezentací a zabývá se 
rovnez rolí dnes již zaniklého ministerstva informatiky Ca jeho 
předchudcu). Analýzu opatření doplňuje zkušenostmi ze zahraničí. 

V praktické části autor vyhodnotil internetové prezentace orgánu ústřední 
státní správy a krajských samospráv. U pruzkumu ve vybraném okrese 
není z formulací jasné (strana 71), zda jej provedl autor nebo vycházel 
z nějakého zdroje. 

Celkově práci provází nedostatek citací. Ačkoliv je práce velmi popisná a 
často až volným přepisem znění norem, je patrné, že ne ke všem závěrum 
dochází autor sám a bylo by na místě uvést zdroj. Například na straně 
50 je uvedeno "dospělo se k závěru ... " - a nabízí se otázky: kdo, kdy? 
Jednalo se o informaci ze závěrečné zprávy projektu PHARE (která však 
mezi není uvedená v použité literatuře) nebo o informaci v textu 
některého z autoru použité literatury? Je také možné, že se autor nějaké 
zaverecne schuzky osobně účastnil. Ani jedna z variant však ze 
samotného textu nevyplývá. 

Přes uvedené nedostatky je třeba vysoce hodnotit využitelnost práce, 
zejména praktickou část. Je patrné, že autor vychází z praktických 
zkušeností a spojuje téma se svou profesní činností. Hodnocené úřady by 
jistě závěry této práce ocenily. Autorovi bych dále doporučila, zejména 
pokud uvažuje o rozšíření této práce na rigorózní práci, aby se seznámil 
s širší oblastí informačního auditu a své téma s tímto uvedl do souvislosti. 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
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