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Obor a forma studia: Veřejná správa a spisová služba 
Povinná kritéria hodnocení práce Stupeň hodnocení 

1 2 3 4 

Formální úprava a náležitosti práce □ X 
 □ □ 

Logická stavba a členění práce □ X 
 □ □ 

Jazyková a terminologická úroveň □ X 
 □ □ 

Náročnost tématu na teoretické znalosti □ X 
 □ □ 

Náročnost tématu na praktické dovednosti a na čas □ X □ □ 

Adekvátnost použitých metod a způsob jejich použití □ □ X □ 

Důkladnost zpracování (jdoucí do podrobností) □ X □ □ 

Práce s literaturou (citace, poznámky) □ □ X □ 

Práce s prameny (využití, citace, poznámky) □ □ X □ 

Vymezení cíle a jeho naplnění □ □ X □ 

Vlastní přínos studenta □ X □ □ 

Využitelnost výsledků práce v teorii nebo v praxi □ □ X □ 

Dílčí připomínky a náměty: 
Autorka se nevyhnula drobným chybám v kritickém aparátu. V pozn. č. 1 chybí spoluautor u druhé 
citované publikace, umístění pozn. č. 2 do kapitoly 2 nedává smysl (dle textu by více odpovídalo 
kapitole 2.1), odkazující poznámky 2 a 3 jsou na sebe řetězeny, takže neodkazují na primární 
poznámku, kde lze najít citovaný zdroj. V mnoha poznámkách by bylo možné využít prostého Tamtéž. 
Velké množství citovaných webových stránek autorka navštívila ještě před koncem roku 2015 a před 
odevzdáním práce již neověřovala, od té doby ale došlo na některých z citovaných míst k podstatným 
změnám a migracím, což samozřejmě znesnadňuje práci s kritickým aparátem. U poznámky č. 10 zcela 
vypadl odkaz na zdroj (http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-10-200 cs.htm)

Autorka se nevyhnula drobným stylistickým a gramatickým chybám (str. 32 - Nařízení Evropské unie 
tedy potírá následujících oblasti ad.), text je místy snad až příliš členěn 

, přesto, že se jedná 
o přímou citaci, stejně tak u pozn. č. 15, 18, 25, 26 ad. V poznámce 72 a 79 je odkazována špatná 
poznámka. 

http://europa.eu/rapid/press-release�


 

podnadpisy. V některých částech práce zpracovatelka příliš podlehla jazyku administrativních pramenů, 
čímž trpí jazyková úroveň a pochopitelnost díla, např. se tak stalo u úvodů kapitol 3.1.1, 3.3.1 apod. 
Kapitola 3.5 a 3.5.1 neodpovídá již aktuální situaci, zásadní kroky spojené s aplikací nařízení eIDAS do 
českého prostředí, které text odkazuje do blízké budoucnosti, již z části nastaly, což však autorka 
připomíná až v kapitole 6.2. V kapitole 4.2 mi chybí více odkazů do zdrojů informací a vyváženější a 
přesnější popis představovaných dokumentů, z nichž mnohé nejsou ani přímo odkázány. Taktéž v 
dalších podkapitolách se čtenář setkává s tvrzeními, ke kterým mu kritický aparát neumožňuje snadné 
ověření. 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění hodnocení: 

Zvolené téma patří jistě k těm velmi náročným. Autorka se upřímně snažila podrobně přiblížit obsahy 
porovnávaných strategií i jejich obecného rámce, mnohdy však za cenu zdlouhavých a ne vždy 
vhodných citací úředního textu či oficiálních tiskových zpráv, což také přispělo k značnému rozsahu 
práce. Téměř pak pominula neúřední zdroje informací. I když je na místě souhlasit s jejím tvrzením, že 
monografická literatura se tématu téměř nevěnuje, přeci jen lze k mnoha jednotlivým aspektům (např. 
elektronické identifikaci, strategii Smart Administration, dosavadnímu vývoji elektronizace ad.) i k 
hodnocení strategie jako takové, najít i kritické či odborné články mimo oficiózní oblast tiskových 
zpráv dotčených subjektů. Stejně tak pro základní popis historického kontextu německé strategie v 
kapitole 5.1 by bylo vhodnější využít novějších německých prací, než deset let starých českých a 
slovenských studií. 
Autorce se povedlo najít styčné body obou dokumentů a provést základní komparaci přístupů k 
národní asimilaci zásadní evropské agendy, základní cíle práce tak splněny byly. 
Práci doporučuji k obhajobě.  
 
Navržená výsledná známka:  
 
Dobře 

V Hradci Králové 16.1.2016 
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