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Kateřina Slavíková si zvolila jako téma své diplomové práce „Proces zavádění moderních 
informačních technologií ve veřejné správě se zaměřením na Policii České republiky“, které zná ze 
své praktické činnosti, ze svého dlouholetého působení v Policii ČR. Autorka měla dostatek zdrojů a 
informací pro napsání své diplomové práce a také z nich čerpala.

Cíle své práce, výzkumné otázky a zvolené metody zpracování a vyhodnocení dat byly stanoveny 
reálně a v práci vcelku naplněny. Autorka ve své práci prokázala schopnost základní teoretické 
analýzy a práce s konkrétními informacemi a empirickými daty. Diplomová práce je logicky 
uspořádaná, její jednotlivé části na sebe věcně navazují a jsou argumentačně dobře propojené.

Teoretická část práce je zpracována účelově k dalším částem práce, vychází ze základní domácí a 
zahraniční literatury. Teoretický rámec zkoumání mohl být více zaměřen na sociální sféru, na sociální 
důsledky zavádění moderních informačních technologií v Policii ČR.  Rovněž tak část 3.3. Správní 
věda je v práci pojata a vysvětlena až příliš obecně k řešenému tématu práce.

Empirická část práce je zpracována na dobré úrovni, přehledně a srozumitelně. Odpovídá praktickým 
zkušenostem autorky při práci s empirickými daty. Ovšem část 4.7. Inspirace ze zahraničí vlastně ani 
inspirací není, neobsahuje téměř žádná validní data pro srovnání s ČR a její přínos k práci je 
minimální.

Autorka diplomové práce při jejím zpracování postupovala po celou dobu odpovědně, pracovala 
s připomínkami školitele a dovedla je zapracovat do své práce. Prokázala schopnost práce s domácí i 
zahraniční literaturou a solidní interpretace dat, které získala vlastním šetřením

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „2“.
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