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Vyhodnoťte práci na základě následujících hledisek (nemusí být nutně v tomto pořadí):
1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty;

Diplomová práce Jiřího Schneidera je vskutku mimořádným dílem, které nemá mezi výstupy 
studentů magisterského cyklu příliš obdoby. Práce je nesmírně informačně bohatá a detailně 
popisuje vývoj a zvláštní rysy implementace eGovernmentu ve třech odlišných evropských 
státech. Komparace založená na kvalitativním výzkumu přináší hlubší vhled do faktorů, které 
způsobují různou pozici zkoumaných států v žebříčcích rozvoje eGovernmentu.

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení;

Autor se ptá po důvodech zaostávání ČR v oblasti eGovernmentu a v průběhu práce se mu daří 
kontrastovat českou zkušenost se zkušeností jedněch z nejpokročilejších evropských států-
Prostřednictvím kvalitativní komparativní analýzy zodpovídá adekvátně stanovené výzkumné 
otázky.

3) Strukturace práce;

Struktura práce je zvolena relativně adekvátně a přiměřeně. Nicméně osobně bych oproti 
odděleným pojednáním o jednotlivých státech volil přímou konfrontaci po jednotlivých 
zvolených kategoriích. Dle mého názoru by to práci zpřehlednilo a předešlo by se potřebě 
speciální syntetizující kapitoly.

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace;

Argumentace je stavěna důkladně a promyšleně. Autor má odpověď na důvody neutěšeného stavu 
digitalizace podepřeny dobře propracovanými solidními argumenty vyplývajícími 
z mezinárodního srovnání. 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů

Autor se vzpírá omezenému technickému pohledu na problematiku a nahlíží proces implementace 
eGovernmentu z několika úhlů včetně teorie veřejné politiky a správy. Jako jeden z prvních 
autorů v ČR zaznamenal důležitý faktor proměny paradigmatu a posunu od reforem ve stylu New 
Public Management k moderním ucelenějším a komplexnějším přístupům, jakým je režim Digital 
Era Governance. To musím hodnotit velice kladně.



6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod

Nespatřuji slabiny toliko ve vlastním metodologickém pojetí a užití jednotlivých metod. 
Domnívám se ovšem, že autor mohl poněkud podrobněji nastínit zamýšlený postup a reflektovat 
výhody a omezení zvolené varianty řešení. Celkově je ovšem komparace na vysoké úrovni a 
nastavení metodologického rámce je v normě předpokládané u diplomových prací. 

7) Využití literatury a dat;

V široké základně zdrojů práce spatřuji jednu z největších výhod práce. Autor prokázal, že dokáže 
pojmout a zpracovat množství informací a dat a že se velice dobře orientuje v oboru. Zároveň 
ukázal schopnost pracovat s cizojazyčnými zdroji včetně databáze estonského statistického úřadu. 
Data se mu podařilo adekvátně systematizovat s výše uvedenou výhradou týkající se celkové 
struktury práce.

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.).

Práce vyniká pečlivostí a vysokou úrovní formální úpravy. Citační norma, kterou autor používá je 
dle mého názoru poněkud nezvyklá, ale je funkční.

Otázky k obhajobě:

1) Lze v realitě zkoumaných zemí pozorovat změny nasvědčující proměně paradigmatu z New 
Public Management na Digital Era Governance? Pokud ano, v čem konkrétně?

2) Osvědčuje se v oblasti eGovernmentu spíše přejímání cizích, či implementace vlastních 
originálních řešení?

3) Jaká je a jaká by podle Vás případně měla být úloha EU v harmonizaci vývoje eGovernmentu 
napříč členskými státy?

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně“ v závislosti na výkonu u obhajoby.
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