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Diplomová práce pojednává o postupné modernizaci administrativních procesů u Policie ČR se 
zaměřením na systém Evidence trestního řízení.

Autorka porovnává dříve používaný systém s nově zaváděným systémem a poukazuje na různé 
možné implementační modely, které by bylo možné použít, charakterizuje, analyzuje a hodnotí 
výhody a nevýhody jednotlivých informačních systémů, všímá si i zapojení aktérů, personální a 
finanční náročnosti celého procesu.

Diplomantka použila v názvu pojem „ve veřejné správě“, i když se ve vlastní práci zabývá jen 
Policií ČR. To se také negativně projevilo na volbě teoretických východisek, která by se spíše 
hodila, kdyby autorka pojednávala o státním informačním systému (teorie byrokracie, teorie 
organizace, teorie řízení a management, správní věda). Teoretická východiska tak tvoří zcela 
samostatnou část, která však není myšlenkově propojená s vlastní praktickou částí diplomové práce.

Těžiště práce a vlastní přínos práce tkví v podrobné analýze zavádění informačního systému a 
v hledání nejvhodnějších variant pro efektivní využívání systému. Autorka zde vlastně vystupuje 
jak v roli uživatele systému, tak také jako spolutvůrce.

Práce je přehledně strukturovaná, text je doplněn názornými schématy. Po stránce stylistické je 
práce zcela v pořádku.

Práci bych vytkla absenci zahraniční literatury v seznamu použité literatury, což se také projevila 
v obsahu práce: při takto velmi úzce vymezeném tématu práce by se hodila porovnání se zahraničím 
– autorka má sice kapitolu 4.7 na s. 49 nazvanou Inspirace ze zahraničí, nicméně sama přiznává, že 
nic nezjistila. Asi to chtělo věnovat více času hledání, třeba v jiných zemích, anebo alespoň 
v literatuře. Poslední moje poznámka se týká seznamu použité literatury, který není řazen abecedně.

Závěrečné hodnocení:

Diplomová práce splňuje požadavky kladené za závěrečnou magisterskou práci, proto ji 
doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm 2 (velmi dobře).
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