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Diplomantka v této práci vhodně využila poznatků získaných studiem a také zejména
dat, která ve svých analýzách získala. Nehledě k názvu práce, který vychází ze současného
pojetí hlavního problému e-governmentu – účasti občanů ve veřejné správě s využitím
prostředků ICT, jde de facto o naplňování legislativy spojené se svobodným přístupem
k informacím. Možná to mělo být více zvýrazněno. Práce prokazuje ve svém celku i zaujetí
diplomantky problémem. Hned na úvod posudku mohu vyzdvihnout soustavnost, úplnost a
přitom stručnost a přehlednost, ve které je představena nikoli snadno přehledná oblast daného
typu informační politiky v místní samosprávě.
Pokud jde o celkový dojem z práce, musím konstatovat dobrou úroveň a zejména
soustavnost, systematičnost a vhodnou formu grafického vyjádření zjištěných skutečností.
Jediné, co bych zde vytkl, je absence poukázání na Vyhlášku č. 442 z roku 2006 „o struktuře
informací zveřejňovaných o povinném subjektu“. Z ní přímo vyplývá soupis prvků, které mají
povinně obsahovat webové stránky „povinných subjektů“, což jsou mimo jiné také obce
s rozšířenou působností. Řada oněch prvků je přímo klíčových pro uskutečnění politiky eparticipace a přesto, že jsou vyhláškou jmenovitě ustanoveny jako závazné, nejsou kupodivu
na webových stránkách obcí přítomny. Závěry této práce jsou v tomto ohledu správné, ale
k obcím ještě relativně smířlivé.
Práci lze vytknout ještě několik drobností. Např. na str. 10 je zřejmě u přihlášení
České republiky k Akčnímu plánu eEurope+ datováno chybně (už¨na rok 2001), protože ten
plán byl vyhlášen jako eEurope+2003. Některé zajímavé skutečnosti, které autorka zjistila, by
bylo vhodné pokusit se nějak vysvětlit či zdůvodnit. Jde např. o snížení počtu obcí s vnitřní
počítačovou sítí mezi roky 2005 a 2008 (na str. 17) – k tomu by se mohla diplomantka
vyslovit při obhajobě. Také by zasluhovala komentář skutečnost, že na informatizaci veřejné
správy participuje relativně tak málo specialistů IT a zda by se tu neměli více angažovat
absolventi našeho oboru, a to nejen z Prahy (učí se to zejména na Mgr. studiích Ústavu
informatiky FPF Slezské univerzity).
Na druhé straně je ale nutno ocenit naprostou aktuálnost autorčina sledování
problematiky a velmi kvalifikované komentáře k dílčím zjištěným výsledkům analýzy. Její
výsledky by bylo záslužné ve zkratce a hlavně se závěry zveřejnit třeba v krajském tisku.
Závěr:
Ve svém celku představuje tato diplomová práce velmi dobrou úroveň uchopení
aktuální problematiky a ztvárnění výsledků zkoumání stavu daného problému. Vzhledem k
výše uvedeným konstatováním v posudku navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc.
Martiny Podhradské stupněm "výborně".
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