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Rigorózní práce, kterou Mgr. Beyerová předkládá, vychází z obhájené 

diplomové práce orientované na téma, které je v jejím názvu. Tuto, už velmi vyspělou 

studii o relativně složitém a rozsáhlém komplexu informačních systémů založených 

na prezentaci naší veřejné správy na internetu, aktualizuje a prohlubuje. Jde zejména o 

skutečně soudobou informační politiku tohoto významného článku naší celkové 

politické kultury.V souladu s hlavním tématem práce jsou jednotlivé subsystémy a 

služby ISVS představeny i s úvodními charakteristikami e-Governmentu ve vybraných 

evropských státech, což je do jisté míry inspirující. Úkol nejen popsat, ale také 

systematicky zmapovat současný stav vývoje u nás, s nímž se autorka s úspěchem 

vyrovnala už v magisterské diplomové práci, v této rigorózní zejména aktualizovala 

analýzou situace ve světle posledních vládních usnesení, vyhlášek a jiných aktů, např. 

„Memoranda o spolupráci…“ z roku 2010. 

Za velmi záslužné pokládám podrobné a také názorné charakterizování 

páteřních systémů našeho e-Governmentu, jako jsou Czech POINT a v jeho rámci 

zejména informační systém datových stránek, kterému je však věnováno snad až příliš 

mnoho stran. Nicméně jde o takový výklad, který by mohl sloužit jako užitečný 

studijní text pro výuku informační politiky nejen na Ústavu informatiky Slezské 

univerzity, ale i na ÚISK. 

Vytkl bych rozdělení zdravotnické problematiky našeho e-Governmentu ve 4. 

kapitole na „eHealth“ a na IZIP. V této souvislosti však musím uznat fundovanou 

autorčinu kritiku dosavadního vývoje IZIP, kterou dokládá aktuálními statistickými 

údaji. 

Jako nejzáslužnější bych na předložené rigorózní práci kromě už zmíněného 

ISDS chtěl vyzdvihnout poslední kapitolu, která je věnována kvalifikovaně 

komentovanému přehledu všech klíčových legislativních předpisů, které se k českému 



                              

e-Governmentu nějakým způsobem váží. Opět je to doporučitelné jako studijní text 

pro uvedené školy a předmět výuky. Na druhé straně bych uvítal hodnotící pasáže také 

u prozatímních služeb Czech POINTu v podkapitole 5.3.1. V průběhu oponentního 

řízení by to mohla autorka rigorózní práce ústně doplnit, a to třeba právě rozvedením 

krátkého hodnocení citovaného z výpovědi úředníka Římského z Městského úřadu 

Hradce nad Moravicí, na podkladě i vlastních zkušeností veřejné knihovny, v níž 

autorka působí.

Právě tak, jako už v diplomové práci,  postupovala autorka i zde od počátku 

tvorby svého díla samostatně a v celém průběhu psaní jsem do jejích textů zasahoval 

zcela minimálně. Zejména oceňuji, že se věnovala obsáhle a důkladně skutečně 

současnému stavu vývoje e-Governmentu u nás, a to bez možnosti využití nějaké 

monografické a analyticky postupující odborné literatury, která zatím vlastně k těmto 

skutečnostem, jako podklad pro hodnocení, podle také mého názoru neexistuje.

Vzhledem k tomuto celkovému hodnocení doporučuji práci Mgr. Markéty Beyerové 

„E-Government v České republice“  k obhajobě při rigorózním řízení.

V Praze 4. dubna 2011

Doc. PhDr. Rudolf Vlasák


	



