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Diplomant zpracoval zajímavou a přínosnou práci, kterou hodnotím podle níže uvedených kritérií 

následovně: 

1. náročnost tématu se zřetelem na získávání informací, na řešení problému; míra 

samostatnosti při zpracování práce 

Diplomant si za téma diplomové práce zvolil aktuální problém, který je součástí reformy veřejné 

správy v České republice. Výzkumný předmět diplomové práce byl zvolený tak, aby umožnil 

komparaci s referenčně zajímavými zeměmi. První byla zvolena Velká Británie, která patří ke špičce 

evropských zemí v oblasti reformy veřejné správy. Druhou referenční zemí  je Estonsko, které 

z bývalých zemí sovětského bloku pokročilo nejdále v oblasti e-governmentu. Téma bylo náročné na 

získávání informací. Protože  velmi dobře poznám kapacity  Ing. Schneidera z absolvování mnou 

přednášených předmětů na FSV, kladl jsem na něj náročné cíle. Ing. Schneider se s těmito nároky 

dovedl  patřičně vypořádat. Získal hodnotné informace, a to jak z vědecký zdrojů (časopisů) tak i 

z úředních dokumentů. Oceňuji, že Ing. Schneider pracoval samostatně, přičemž se mnou pravidelně 

problémy konzultoval. Na moje připomínky vždy reagoval náležitým způsobem. 

 

2. věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Práce má nepochybný věcný přínos. První přínos spočívá v samotné analýze problému.  Diplomová 

práce vychází z rozsáhlé analýzy informačních zdrojů, přičemž podává komparaci lídra e-

governmentu (Velké Británie) a země s podobnou historií (Estonsko) jako Česká republika. 

Diplomant však nezůstává na analytické rovině, nýbrž ze zjištěných souvislostí vyvozuje vlastní 

závěry. Práce je pokusem o  relativně komplexní analýzu problému e-governmentu z pohledu teorie 

veřejné politiky a dalších vědních disciplín s  důrazem na aspekt veřejné politiky. Diplomant zároveň 

provádí komparační analýzu, což představuje nejen teoretický přínos, ale je i zdrojem  hodnotných 

informací pro aktéry veřejné správy, kteří řeší problém e-governmentu. 

 

 



 

 

 

3. stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 

Diplomant si stanovil za cíl provést analýzu implementace e-governemtu v ČR a odhalit příčiny 

(neutěšeného) existujícího stavu. Tento obecný cíl byl dekomponován na tři dílčí cíle. Jejich přehled 

(spolu s výzkumnými otázkami)  obsahuje tabulka 1. Výzkumné  otázky navazují na cíle a  předmět 

zkoumání. Odpovědi na dané otázky jsou obsahem  diplomové práce. Celkově konstatuji, že  cíle 

byly plněny a odpovědi na stanovené otázky jsou vyčerpávající. 

 

4. struktura práce 

Struktura práce odpovídá předmětu zkoumání, stanoveným výzkumným problémům (otázkám) a 

cílům. Teoretický rámce tvoří třetí a čtvrtá kapitola. V ní je „zarámován“ e-government jako nástroj 

veřejné politiky a služba občanovi. Následující kapitoly (5.-8.) se pak zabývají komparační analýzou. 

Strukturu práce považuji za vhodnou jak z hlediska teoretického ukotvení práce, tak i z pohledu 

možného praktického využití diplomové práce. Zejména druhá  polovina diplomové práce je nesporně 

inspirativní pro  pracovníky  veřejné správy, kteří se zabývají reformou veřejné správy a e-

governmentem. Užitečnou částí práce jsou i přílohy. 

 

5. věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

Ing. Jiří Schneider  prokazuje, že dovede věcně správně argumentovat. Jeho argumentace je 

přesvědčivá.  

 

6. propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 

Diplomová práce vychází z kritického vyhodnocení publikací zabývajících se e-governmentem.  Na 

rozdíl od některých technicisticky orientovaných prací diplomant zpracoval práci, která je teoreticky 

ukotvena v interdisciplinárně pojatém konceptu ICT, v ideji vládnutí v digitálním věku a kriticky 

zhodnoceném konceptu NPM, který se ve  Velké Británii stal ideovým rámcem pro reformu veřejné 

správy. Diplomant prokazuje, že teoretická východiska jsou pro něho  ideovou bází pro vlastní 

analýzu. Ideově navazují a „prostupují“ do kapitol 5.-8., které se zabývají    e-governmentem ve 

zmíněných zemích. Protože v  ČR (byl) je problém e-governmentu často zužován na „technický“  

projekt, diplomant ukazuje, že takové pojetí je jednostranné a zúžené. Jeho práce tak nabízí inspiraci 

v odpovědi na otázku „kam a jak dál  v e-governmentu v ČR?“ 

 



 

 

 

7. zvolený metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 

Diplomová práce je založena na založena na původní analýze dokumentů a  na sekundární analýze 

dat. Diplomant zejména využívá metodu komparační analýzy a  benchmarkingu a další metody 

vědecké práce.   Úroveň zpracování diplomové práce svědčí o tom, že Ing. Schneider  dovede použít 

zmíněné metody při analýze problému e-governmentu. 

 

8. využití literatury a dat 

V diplomové práci byl využitý objemný rozsah zdrojů, které zahrnují jak vědecké studie ze 

zahraničních časopisů, tak i data správních orgánů zabývajících se řízením e-governmentu. 

Konstatuji, že rozsah použitých zdrojů je vyčerpávající a na diplomovou práci nadstandardní.  

 

9. stylistika a formální zpracování práce  

Po obsahové a formální stránce diplomová práce splňuje náležitosti kladené na práce tohoto druhu.   

 

 

Závěr: Diplomovou práci doručuji k obhajobě. Hodnotím ji známkou  výborně. 

V Praze,  28.5. 2015 

                     

                                                                   Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

 

 

 


