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Diplomová práce Bc. Čeňka Kudrny s názvem „Aktuální stav eGovernmentu na vybraných 

krajských úřadech v České republice“ přináší souhrnný pohled na aktivity v oblasti 

eGovernmentu v České republice a to z různých pohledů, zejména s ohledem na krajskou 

úroveň a také ve srovnání se zahraničím.

Práce je formálně dobře strukturována, v úvodu obsahuje definici tématu a základních 

pojmů, dále autor přibližuje klíčové momenty a strategické dokumenty rozvoje 

eGovernmentu v ČR od devadesátých let 20. století až do současnosti. Tento popis 

obsahuje všechny klíčové koncepční kroky, které byly uskutečněny v minulých dvou 

dekádách až k aktuálnímu Strategickému rámci rozvoje eGovernmentu 2014+.

Velká přidaná hodnota diplomové práce je pak v praktické části, která se soustředí na 

krajskou úroveň implementace eGovernmentu. Praktická část obsahuje jednak komparace 

vybraných systémů na základě údajů získaných z různých zdrojů a následně také výsledky 

autorova dotazníkového šetření k hodnocení služeb eGovernmentu. Autor vhodně stanovuje 

hypotézy k ověření a následně metodicky důsledně srovnává jednotlivé sledované parametry 

implementace konkrétních systémů eGovernmentu v jednotlivých krajích ČR. Také 

dotazníkové šetření je zpracováno velmi kvalitně a je zřejmé, že mu autor věnoval velkou 

pozornost. Získané informace z obou provedených analýz jsou samy o sobě velice přínosné 

a nabízejí zajímavé podněty k další implementaci eGovernmentu v ČR. Například značná 

nesourodost informačních jednotlivých krajských úřadů stojí za pozornost.

V závěru autor vhodně shrnuje a interpretuje výsledky teoretické i praktické části práce a 

mohu konstatovat, že výsledky komparace, dotazníkového šetření i celkové závěry práce 

považuji za velmi zdařilé a po obhajobě práce doporučuji zvážit jejich publikování například 

formou odborného článku.

Klíčové aspekty hodnocení diplomové práce jsou uvedeny v tabulce níže:
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Hodnocení diplomové práce

Aspekt kv. práce Vysvětlení Hodnocení

metodologie a věcné 

zpracování tématu

Práce je metodicky vhodně zpracována, 

jedná se o systematicky přehled vývoje a 

trendů eGovernmentu, doplněný o velmi 

propracovanou praktickou část obsahující 

jak rozsáhlou komparativní analýzu, tak 

detailní dotazníkové šetření. Autor ze všech 

těchto zdrojů a analýz na závěr vhodně 

vyvozuj závěry a doporučení pro další 

realizaci eGovernmentu v ČR.

40 bodů

přínos a novost práce Ačkoli téma analýzy vývoje a trendů 

eGovernmentu není zcela nové, tak přínos 

práce je zejména v nadstandardní praktické 

části, která přináší nové poznatky a podněty 

pro další rozvoj eGovernmentu zejména na 

krajské úrovni.

15 bodů

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů

Použité zdroje jsou řádně citovány, jsou 

využívány relevantní české i zahraniční 

zdroje.

20 bodů

slohové zpracování Práce je velmi přehledně a formálně vhodně 

zpracována.

15 bodů

gramatika textu Gramaticky je práce zpracována na vysoké 

úrovni.

5 bodů

CELKEM 95 bodů

Celkové hodnocení

Bodový zisk za práci Hodnocení

95 bodů Výborně (1)

V Praze, dne 19. května 2015

Ing. Petr Očko, PhD.
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