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Hned zpočátku musím s uspokojením konstatovat, že se diplomantovi podařilo 
zpracovat velmi rozsáhlý, dobře utříděný přehled o současném stavu překvapivě pestré 
množiny různých informačních systémů a databází, s nimiž Policie ČR operuje. Způsob, 
jakým se této problematiky autor zhostil, pokládám, až na záležitosti, které dále v posudku 
uvedu, za zcela zdařilý. Po formální stránce práce vykazuje dobrou úroveň, i když např. 
některá vyobrazení v přílohách jsou podána ve zmenšení, které brání srozumitelnosti. 

Hlavní kapitolou je samozřejmě pátá. Zde mi není jasné, proč je nadpis podkapitoly 
5.4 uveden menším písmem, než u ostatních podkapitol na této úrovni hierarchie, a zda dále 
uvedené systémy (AFIS, AISU atd.) nepatří právě pod tento nadpis. 

V kapitole věnované legislativě týkající se ochraně osobních údajů bych hned 
v prvním odstavci doplnil, že jde výhradně o fyzické osoby jako subjekty údajů. 

Název podkapitoly 5.1 implikuje dvě evidence, a to celostátní správní a dopravně 
správní, přičemž užje dále pojednáno jen o první z nich 5.1.1). 

Charakteristika systému SIS (5.40) je správně uvedena datem a účastníky původní 
Schengenské dohody, ale odkaz na dílo Fučík-Šípek nepokládám za funkční. 

Naopak musím velmi kladně hodnotit obsáhlý závěr, kde autor kriticky celý způsob 
vedení takového množství různorodých informačních systémů a databází, jaký se léty u naší 
policie vtvořil, posuzuje. Domnívám se, že jeho hodnocení je správné a mělo by vést 
k nápravě, v což se na úplný závěr práce optimisticky doufá. Ovšem jde ještě o to, do jaké 
míry je ten optimismus podložen alespoň námaky ve vedení policie, že se s tím bude něco 
dělat. 

Celkově práce představuje opravdu složitý komplex sledované látky a vesměs 
kvalifikovaně a srozumitelně charakterizovaný. 

Vzhledem k těmto skutečnostem a celkovému hodnocení navrhuji diplomovou práci 
Bc. Aleše Jandečky klasifikovat stupněm "velmi dobře" až "výborně", dle rozhodnutí komise 
na základě obhajoby. 
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