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Cíl práce:
Cílem práce je popis informačních systému, které používá Policie České republiky, včetně jejich
stručné charakteristiky a zhodnocení významu.

Shoda se zadáním diplomového úkolu:
Cíl i struktura práce dobře sleduje zadání diplomového úkolu.

Hodnocení práce:
Práce byla napsána během poměrně krátké doby a je mi líto, že jsem během tohoto procesu do ní
neměl možnost příliš vstoupit. Je to jistě výjimečná práce a to jak tématickým zaměřením, tak i
poučeným a pečlivým přístupem autora k popisované tématice. Je vidět že autor dokáže i bez
asistence napsat kvalitní práci. Přesto však došlo k drobným (formálním a citačním) chybám, které
práci poněkud škodí. Určitý prostor pro zlepšení vidím také ve struktuře práce, zejména páté
kapitoly, kde se domnívám, že by si desítky popisovaných informačních systému zasloužily lepší
typologické uspořádání.

Volba informačních zdrOje.:
Jedná se o práci která je v dobrém smyslu slova kompilační, kdy tedy autor zpracovává již existující
informace, kterým dává novou strukturu a doplňuje je o své analytické komentáře. Tento zpusob
práce je velmi citlivý a práci s informačními zdroji. V předložené práci se však často stává, že
zřejmě přejatá informace nemá uveden informační zdroj (definice osobního a citlivého osobního
údaje, úvod k informační systémum Interpolu atp.). Celkově lze říci, že autor pracoval s poměrně
malým množstvím informačních zdroju výhradně z českého prostředí. Je to samozřejmě zpusobeno
tím, že vhodné prameny jsou špatně dostupné, ale bylo by vhodné to v textu dobře vysvětlit.

Stylistická úroveň práce:
Po této stránce nemám k práci výhrady, práce je dobře a čtivě napsaná.

Formální úprava práce:
Po pravopisné stránce nemám žádné výhrady, grafická úroveň práce je dobrá. Chybí abstrakt a
klíčová slova v češtině i v angličtině.

Doplňující

otázky:

Policie ČR má k dispozici desítky informačních systému, které jsou vzájemně oddělené, mnohá data

jsou redundantní, prostředí je složité a uživatelé se v něm nesnadno orientují. Neotvírá se zde
prostor pro určitou systémovou integraci a případně vznik nových zastřešujících informačních
systémů?

V závěru uvádíte, že řada informačních systémů s výhodou vznikala díky programujícím policistům,
kteří je v pracovní době vytvářeli. Je to podle Vás trend i do budoucna, nebo spíše přichází doba
systémů, které budou programovat externí dodavatelé?
Závěr

Celkově mohu říci, že mě práce zaujala. Oceňuji, že autor píše o tématu, o kterém má dobrý
přehled, a dává tím celé práci věrohodnost.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.
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