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Ž. Stratílková si zvolila téma zabývající se přístupem k elektronizaci veřejné správy. Ta v posledních 
letech nabrala na rychlosti a rozsahu ve vyspělých státech v souvislosti s tím, jak pokračuje rozvoj 
moderních technologií a jak tyto nástroje ovlivňují běžné chování společnosti v oblasti komunikace 
a zpracování informací. Vzhledem k tomu, že e-government je pojem, který bude nepochybně 
skloňován i v nejbližších letech, považuji výběr výše uvedeného tématu v podobě srovnání českého 
a německého rozvoje veřejné správy za velmi užitečný. Zvláště oceňuji, že autorka si vybrala toto 
téma pro svou bakalářskou práci samostatně, a to i navzdory skutečnosti, že zahraniční aspekty 
předmětu práce nebyly v českém prostředí zpracovány. 

Práce je vymezena srozumitelně s jasně definovaným cílem a použitou metodou výzkumu je 
komparace dvou dokumentů (národních strategií rozvoje veřejné správy). Vhodnost zvolené metody 
je podmíněna podobností zkoumaných záležitostí – v tomto případě je podmínka splněna tím, že obě 
strategie byly vytvořeny v návaznosti na iniciativu Digitální agenda pro Evropu 2020, jež je součástí 
společné strategie EU s názvem Evropa 2020. Autorka podle svých slov člení práci na čtyři základní 
bloky, které nekorespondují s počty a čísly kapitol, podle nichž je práce strukturována. Tato drobnost 
však nijak nesnižuje přehlednost práce – logika členění textu je pro uživatele smysluplná. 

Po úvodní kapitole následuje stručné, leč dostatečné shrnutí strategie Evropa 2020 
(kapitola 2) a samostatně dále popis Digitální agendy pro Evropu 2020 (kapitola 3). Čtenář je již na 
prvních stránkách seznamován s motivy evropského plánu na roky 2010–2020, tedy požadavky na 
rozvoj společnosti v národních strategiích členských států EU. V případě získání širšího kontextu o 
obecné problematice rozvoje veřejné správy, elektronizace společnosti a vývoji uvedené strategie na 
evropské úrovni (zejm. mandátu k přijetí akčního plánu a jeho závaznosti v souvislosti s nabytím 
účinnosti Lisabonské smlouvy od 1. 12. 2009) je odkázán na dostupnou literaturu, která pokrývá jen 
část témat, jež by mohla se stručným nastíněním posloužit jako plnohodnotné uvedení do předmětu 
předkládaného výzkumu. I přes předpokládané navýšení rozsahu celkového textu by rámcové 
pojednání o souvislostech přispělo ke komplexnímu pojetí práce. Z formálního hlediska lze v prvních 
kapitolách vytknout chybějící odkaz na plné znění evropské strategie viz http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:CS:PDF, zmínky o evropských 
plánech z pera odborné veřejnosti (není jich mnoho, přesto se najdou domácí příspěvky např. 
přednesené na výroční konferenci Internet ve státní správě a samosprávě nebo publikované na 
serveru Lupa.cz), nevhodné odkazování na odkazy poznámek pod čarou namísto přímých poznámek 
viz pozn. 4, 5, 22, 39, 41 a 47 a zdvojení pozn. č. 36 a související absence pozn. č. 37). Poslední 
uvedené připomínky lze s ohledem na malé zkušenosti autorky s psaním odborného textu 
přehlédnout. 

Čtvrtá kapitola popisuje český přístup k rozvoji veřejné správy vyjádřený ve strategii 
schválené v r. 2014 a následně aktualizované v r. 2015 a 2016. Základní popis kopíruje text strategie 
a přináší množství informací nutně shluknutých do stručných odstavců. Zvídavý čtenář by jistě uvítal 
podrobnější vysvětlení některých nástrojů nebo prvků českého e-governmentu zejm. uvedených 
v kapitole 4.4.3.2, pro které není v práci kýžený prostor (nejméně vysvětlený je aspekt kybernetické 
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bezpečnosti) a které by bylo možné vyřešit jednotně odkazy na základní literaturu a informace na 
provozovaných portálech (částečným příkladem je v kapitole 4.1 Portál veřejné správy nebo základní 
registry, kde je uveden příslušný internetový odkaz, opakem jsou datové schránky). Ačkoli 
předmětem bakalářské práce není popis reálného stavu českého e-governmentu, ale přijatá strategie 
v této oblasti (tedy pojetí a plány), nelze se při znalosti postupu elektronizace veřejné správy 
a aktuální situaci ubránit nepřirozenému nástinu předpokládaného vývoje, ačkoli část z této vize se již 
stala skutečností. Nejviditelnějším příkladem může být popis eIDAS na s. 61, jehož částečné uplatnění 
do praxe již nastalo, jak autorka navíc správně poznamenává na jiném místě (s. 98–99). Obdobně lze 
reflektovat přijaté změny v oblasti realizace projektů ICT (usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015) 
nebo otevřených dat (zákon č. 298/2016 Sb. s účinností od 1. 1. 2017). 

Kapitola o strategii ve Spolkové republice Německo (kapitola 5) je zajímavým pojednáním 
o zahraničním přístupu k e-governmentu, který až na výjimky (tou je např. systém De-Mail) není 
v českých odborných kruzích diskutován. Autorka si dala velkou práci s vysvětlením nejdůležitějších 
úkolů v rámci vymezeného prostoru při uvedení českého překladu a současně zachování německého 
označení pro lepší pochopení a orientaci v citované strategii. Tento přístup lze jen pochválit a ocenit 
dobrou práci s cizojazyčnými informačními zdroji. Podobně jako u popisu české strategie by se dala 
připomínkovat absence odborné literatury, ale s ohledem na účel bakalářské práce lze této 
připomínce v dané souvislosti přikládat malý význam. Závěrečná srovnání (kapitola 6) vybraných 
přístupů ukazuje na rozdílnost českého a německého pojetí e-governmentu v přehledné struktuře. 

Ž. Stratílková si ve své práci vytyčila nelehký cíl, který v daném rozsahu splnila. Musela se 
přitom popasovat s ne příliš čtivými administrativními texty uvedených strategií, kriticky je posoudit, 
popsat a vzájemně porovnat. K předkládaným popisům lze mít jistě připomínky týkající se místy 
přílišné obsahové povrchnosti s nedostatkem odkazů na další informační zdroje a jazykového 
ztvárnění, ve kterém se více či méně zrcadlí marketingový text strategií (často se opakují formule 
o předpokládané efektivitě) na úkor objektivizovaného pohledu a příkladné věcnosti. Je však třeba 
vyzdvihnout autorčinu práci s německými texty a schopnost vhodně aplikovat zvolenou výzkumnou 
metodu a přehledně strukturovat text. Proto navrhuji ohodnotit bakalářskou práci stupněm „velmi 
dobrá“. 
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