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Název práce: Přínosy a problémy využití cloud computingu ve státní 
správě, informačních institucích a knihovnách

Typ práce: diplomová

Hodnocení práce: výborně

Vedoucí práce: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

Řešitel/-ka práce: Bc. Tomáš Rejnek

Slovní hodnocení práce

Diplomant si za téma své práce zvolil v posledních letech velice diskutovanou oblast využití 
cloud computingu v neziskovém sektoru. Přestože měl diplomant práci zadánu již od roku 
2012, reálná práce na DP ve spolupráci s vedoucím začala z mnoha důvodů až v září 2014. 
V rámci těchto několika měsíců diplomant práci pravidelně konzultoval a průběžné znění 
textu zasílal ke komentářům vedoucímu práce. 
Na práci vysoce hodnotím novost tématu - jedná o jeho první zpracování v rámci ÚISK. 
Nadto diplomant postupuje při zpracování široké a komplexní oblasti velice systematicky. 
Práci předcházela zevrubná analýza primárních zdrojů a excerpce těch, které jsou pro tuto DP 
nejvýznamnější. Diplomant přitom podle mého názoru prokázal schopnost uchopit téma 
v celé jeho celistvosti a úplnosti při zachování vyvážené úrovně detailu i podtržení těch 
aspektů, které jsou v daném kontextu nejdůležitější. V souladu s požadavky na DP diplomant 
v druhé části práce předkládá vlastní hodnocení a vstupy v podobě PESTL a SWOT analýzy a 
zvolené téma demonstruje na příkladu případové studie využití cloud computing na FF UK. 
Stylistická i gramatická stránka práce je na dobré úrovni. 

Práce splňuje požadavky stanovené v zadání DP.  

V souladu s tímto hodnocením navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Tomáše Rejnka

stupněm výborně a práci doporučuji k obhajobě.

Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 

zpracování tématu

Odpovídá požadavkům na DP s výhradami 

uvedenými ve slovním hodnocení
35 bodů

přínos a novost práce Odpovídá požadavkům na DP 20 bodů

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů
Odpovídá požadavkům na DP 20 bodů

slohové zpracování Viz slovní hodnocení 15 bodů

gramatika textu Viz slovní hodnocení 5 bodů

CELKEM 95



Ústav informačních studií a knihovnictví

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze

Stránka 2 z 2

Výsledné hodnocení práce

Bodový zisk za práci Hodnocení práce

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51 – 60 bodů Dobře (3)

61 – 80 bodů Velmi dobře (2)

81 – 100 bodů Výborně (1)

V Praze dne 9.5.2015.. PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

jméno a příjmení zhotovitele posudku


