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Diplomant svou diplomovou práci týkající se zejména právních informačních systémů 
používaných v České republice zpracoval přehledným způsobem v souladu se zadáním 
diplomového úkolu. Předložená práce je tematicky strukturována do 9 kapitol, práce je 
doplněna o přílohovou část. Šíři a různorodost zdrojů, z nichž diplomat čerpal, považuji za 
odpovídající, práci s nimi pak za velmi dobrou. 

Předložená práce mapuje specifické prostředí právních informačních systémů, kdy za 
velmi nosnou část práce považuji vzájemnou komparaci nejběžněji užívaných právních 
informačních systémů v České republice. 

Diplomovou práci považuji do značné míry za obsahově a stylisticky nevyváženou, 
úroveň jednotlivých kapitol se vzájemně velmi liší po stránce formální i gramatické, 
diplomant v několika místech uvádí nepřesné citace. V kontextu všech těchto skutečností pak 
celková práce působí poněkud nekonzistentně. 

Za velmi vágní považuji zpracování zahraničního exkursu, když z předložené 
diplomové práce nejsem schopna zjistit, jaké typy informací obsahují informační systémy, 
s nimiž nás diplomant ve své práci seznamuje či v jaké podobě jsou koncovým uživatelům 
zprostředkovány informace v jím uváděných systémech. 

V práci samé pak postrádám definice obsahující seznámení se základními pojmy, 
s nimiž diplomant pracuje, a to např. definici informace v právním informačním systému, a to 
i přesto, že název kap. 3 slibuje jeho vzájemnou komparaci s pojmem právní informace 
obecně. 

Za asi největší nedostatek práce považuji absenci osobního názoru diplomanta, jeho 
vlastní zkušenosti a postřehy při práci s komparovanými informačními systémy. 

Naopak za velmi kvalitní a přínosnou považuji druhou, stěžejní část práce, věnovanou 
již přímo aplikovaným informačním systémům v ČR. Domnívám se, že tato část práce je 
zpracována velmi zajímavě ajejí výstupy, ať již vzájemná srovnání z hlediska fixně 
stanovených parametrů nebo dle subjektivního pohledu současných uživatelů, mohou být 
potenciálně využitelné v komerční i nekomerční sféře. 

V tomto smyslu bych také ocenila, kdyby se diplomant při obhajobě zaměřil na možná 
doporučení a zlepšení pro tvůrce právních informačních systémů, a to zejména s ohledem na 
diverzitu koncových uživatelů těchto systémů. 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ohodnotit stupněm velmi dobře. 
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