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Posudek 

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila zajímavé téma elektronických voleb a to 
demonstrované zejména na příkladu Švýcarska. Práce analyzuje přednosti a nedostatky 
elektronických voleb a uvádí tuto problematiku také do kontextu rozvoje elektronických 
forem demokracie v České republice. 

Z metodického hlediska je práce velmi systematicky zpracována. Využívá mnoha zdrojů, svá 
tvrzení dokumentuje výstupy relevantních studií, včetně uvedení tabulek a grafů, které 
umožfluj í čtenáři se velmi dobře zorientovat v dané problematice 

Téma práce se pohybuje na hranici politologie, sociologie a informační vědy a autorka tak 
musela prokázat schopnost orientovat se a aktivně využívat poznatkú a přístupů všech těchto 
oblastí včetně znalosti příslušné legislativy. Je zřejmé, že autorka má velmi podrobně 

prozkoumán volební systém ve Švýcarsku a tento velmi podrobně přibližuje, s důrazem právě 
na elektronické volby. Pro českého čtenáře je přínosné přiblížení praktických zkušeností 
s elektronickými volbami v některých švýcarských městech, stejně tak jako ilustrace 
elektronických voleb na příkladě post-komunistické země - konkrétně pak Estonska. Také 
příklady Rakouska a USA jsou v mnohém poučné. 

V návaznosti na tato srovnání uvádí autorka problematiku elektronických voleb do kontextu 
České republiky a rozvoje informační společnosti v této zemi. Po uvedení do současného 
stavu rozvoje e-governmentu v ČR analyzuje autorka možnost přenést švýcarský systém 
elektronických voleb do českých poměrů. Velmi přehledně z této analýzy vyvozuje několik 
bodlI, které by bylo potřeba zajistit, aby podobný systém mohl v ČR fungovat, což mllže být 
jedním z podpllrných vodítek pro příslušné úřady, rozhodnou-li se k takovémuto systému 
přikročit. 

Jako drobný formální nedostatek je možno uvést skutečnost, že uvádí-li autorka úvodu, 
v mrazivě vtipném kontextu, citát J.V.Stalina, bývá zvykem jej uvést také v češtině, nikoli jen 
v originále. 

Celkově konstatuji, že diplomová práce múže být zajímavým přínosem pro oblast informační 
vědy i pro oblast politologie a proto konstatuji, že práce splňuje standard kladený na 
diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením "výborně". 
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