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Monika Nováková se ve své práci zabývá problematikou odborné správy o dokumenty u specifické 

skupiny veřejnoprávních původců, a sice u Katastrálních úřadů ve východních Čechách. 

V přehledně členěné práci autorka postupně odkrývá obsah základních pojmů oblasti spisové služby, 

přibližuje výklad katastru nemovitosti a to jak popisem jeho historie, tak funkcí a poskytováním údajů 

z katastru nemovitostí. Z hlediska časového vymezení se orientuje na období od druhé poloviny 20. 

století až do současnosti. 

Dále se věnuje potřebnému tématu legislativy a to zejména té, která je bezprostředně spojena 

s tématem práce: zákony a vyhlášky upravující katastr nemovitostí, zákony a vyhlášky upravující 

archivnictví a spisovou službu a též zákon o svobodném přístupu k informacím. Výše uvedené pak 

doplňuje o výklad pojmu e-government se stručnou charakteristikou Národního standardu pro 

elektronické systémy spisové služby a komunikace prostřednictvím informačního systému datových 

schránek. Bohužel, v této části se dopouští zjevných nepřesností, které vypovídají o snaze o 

zjednodušení vedoucí k zavádějícím tvrzením.  Studiu uvedených předpisů zřejmě nevěnovala tolik 

pozornosti, kolik by si zasloužily. 

Nicméně klíčovou kapitolou práce je kapitola sedmá, ve které se autorka věnuje konkrétnímu výkonu 

spisové služby na příkladu Katastrálního úřadu pro Pardubický a pro Královéhradecký kraj. 

V samostatných podkapitolách postupně popisuje veškeré fáze odborné správy dokumentů na těchto 

úřadech a práci uzavírá zhodnocením provedených zjištění. 

Monika Nováková svou prací naplnila zvolené téma a prokázala schopnost vyrovnat se se specifickou 

terminologií, legislativou i praxí v péči o dokumenty u katastrálních úřadů. Teoretické základy 

propojila se zkušenostmi nabytými během průzkumu ve spisovnách a na pracovištích obou úřadů. 

Ve své práci se autorka diskutabilně opírá především o aktuální legislativu z oboru (viz výše), o 

dostupnou literaturu, využila řadu internetových zdrojů a též informace získané formou rozhovoru. 

Práce je napsána na dobré stylistické úrovni, téměř bez chyb a překlepů, je doplněná o přehled 

zkratek a seznam použitých pramenů a literatury. Jako celek je na odpovídající odborné úrovni a 

současně vyjadřuje zájem studentky o obor i zvolené téma. Rovněž po formální stránce splňuje 

potřebné náležitosti a je proto možné ji považovat za kvalitní výstup bakalářského studia. 

Uvedenou práci doporučuji k obhajobě a s ohledem na nepřesnosti vyplývající z interpretace 

legislativních norem ji hodnotím jako velmi dobrou. 
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