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Posudek

Autorka si pro svou rigorózní práci zvolila aktuální téma rozvoje eGovernmentu v České 
republice. Zaměřila se na vznik eGovernmentu v Evropě a poté na jeho vznik, rozvoj a 
současnou situaci v České republice a v malé míře také na perspektivy jeho dalšího rozvoje.
Práce nejprve teoreticky vymezuje pojem eGovernment, dále popisuje praktickou aplikaci 
eGovernmentu v několika zemích, relevantní strategie EU a následně pak implementaci v ČR.
Co se týče srovnání vývoje eGovernmentu s jinými zeměmi, volba srovnávaných zemí je sice
relevantní nicméně objem informací, které autorka u těchto zemí k eGovernmentu uvádí je 
velice omezený. Oblast eGovernmentu ve Finsku či Estonsku i v jiných zemích by si v práci 
tohoto typu zasloužila výrazně větší prostor. Nejen v této části mi v práci chybí odkazy na 
zdroje, z nichž autorka čerpala. Existuje jistě mnoho zdrojů, které popisují eGovernment 
v Estonsku, ale z práce se mohu jen domnívat, které autorka použila.

Po formální stránce tak splňuje práce základní standard, nicméně možno jí vytknout některé 
prohřešky formálního typu – například ne zcela vhodně umístěná grafika na straně 68, 
nestandardně v půlce věty započínané kapitoly (např. 5.3) atd. Nejedná se o vážné odchylky 
od standardu, ale rigorózní práce by již měla znamenat jistý nadstandard také z formálního 
hlediska. Za mnohem závažnější považuji ne zcela standardní citování zdrojů, kdy např. 
v části 5.3 si čtenář celých 10 stran textu není vůbec jist, co je autorčin text a co je převzato 
(zřejmě) ze Strategie Smart Administration. V seznamu použité literatury pak autorka uvádí 
mnoho zdrojů, které ale nikde v textu necituje. Tento problém se prolíná celou prací a zvláště 
na UISK FF UK by této stránce práce měla být věnována větší pozornost. 

Je možno konstatovat, že v rozsahu rigorózní práce je téma zpracováno po obsahové stránce 
poměrně vyčerpávajícím způsobem, nicméně téma je pojednáno značně deskriptivně a 
především jsou prostě podávány informace z dokumentů veřejné správy (ačkoli nejsou vždy 
citovány). Jen velice omezeně je prezentován nezávislý pohled na dané téma z jiných zdrojů 
(s výjimkou několika textů publicisty J. Peterky) a přidaná hodnota autorky je spíše 
v subjektivním hodnocení aktuální situace s eGovernmentem v současné době.

S ohledem na formální nedostatky práce a do jisté míry též obsahovou nedostatečnost a spíše 
deskriptivní charakter jsem velmi váhal, zda doporučit práci k obhajobě. Na druhé straně 
práce shrnuje poměrně vhodným způsobem aktuální situaci v eGovernmentu v ČR, proto 
konstatuji, že práce do jisté míry splňuje standard kladený na rigorózní práci a doporučuji 
ji k obhajobě. Nicméně při obhajobě doporučuji vyžádat od autorky zdůvodnění přínosu práce 
pro obor informačních studií a dále zdůvodnění jejího poněkud „volného“ přístupu k citování 
použitých zdrojů. Doporučuji, aby tyto skutečnosti byly velmi důkladně vzaty v potaz komisí 
v hodnocení autorky při obhajobě práce.
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