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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
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Vedoucí práce:    Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 
 
 
Hodnocení práce: 

  (hodnocení: 1 je výborný, … ,  4 je nevyhovující) 
 

1 1- 2 2- 3 4 

1.  Náročnost tématu x      
2.  Volba vhodné metodiky zpracování  x     
3.  Splnění cílů práce   x    
4.  Odborný přínos autora/rky   x    
         

5.  Logický postup řešení   x    
6.  Využití teoretických znalostí   x    
7.  Návrh modelu řešení  x     
8.  Sběr dat, materiálu pro řešení    x    
9.  Výstižný souhrn práce a vhodná klíč. sl.  x     
10.  Průběžná citace použité literatury x      

11.  Formální úprava textu    x   
12.  Formální úprava grafická (obrázky, …)   x    

         

13.  Celkové hodnocení práce   x    
 
 
 
 
Další připomínky, vyjádření, doporučení nebo nedoporučení k obhajobě: 
 
Práce Bc. Alisy Hubanové se zabývá hodnocením a porovnáním vybraných složek 
eGovernmentu ve 4 státech EU. Cílem práce bylo definovat základní pojmy související 
s tematem, popsat vývoj eGovernmentu v EU, provést porovnání vybraných součástí 
eGovernmentu a vyhodnotit výsledky a neposlední řadě navrhnout řešení zjištěných 
problémů, nedostatků. 
 
Problematika eGovernmentu je popsána v kapitole první. Ta není pojata jako ucelený 
souhrn problematiky eGovernmentu , ale zaměřuje se především na pojmy, s nimiž se 
v textu dále pracuje. 
V kapitole druhé je shrnut vývoj eGovernmentu v zemích EU.  
Kapitola třetí je pro práci stěžejní a autorka zde porovnávala pomocí zvolených metod 
vícekriteriálního hodnocení eGovernment z hlediska vybraných služeb a celkového 
obsahu. Hodnocení bylo provedeno pro 4 země EU. Výsledky a jejich vyhodnocení jsou 
shrnuty v kapitolách 3.3.5 a 3.4.5. 
V poslední kapitole jsou autorkou navržena obecná řešení, či opatření, jež by měla 
přinést zvýšení kvality poskytovaných služeb a jež vyplývají ze zjištěných závěrů. 
Práce je zpracována dobře, formálně je v pořádku, pozitivně hodnotím že diplomantka 
chodila na pravidelné konzultace. Text splňuje požadavky na diplomovou práci. 
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Práci doporučuji k obhajobě 
 
Hodnocení práce známkou:   velmi dobře 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích, dne 27. 5. 2012  Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 


