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1. Identifikační údaje 

Název práce:  Možnosti uplatnění principu elektronického obchodu v rámci veřejné 
správy 

Autor práce: Bc. Milan MLÁDEK 
 
 
2. Cíl práce a jeho naplnění 
Zadáním práce bylo zpracovat analýzu možností využití principu elektronického obchodování 
na portálech veřejné správy a vypracovat návrh modelu pro vybraný subjekt veřejné správy. 

Autor zpracoval podrobnou analýzu možností s ohledem na platnou legislativu a vypracoval 
návrh modelu dvou typových řešení pro vybraný subjekt veřejné správy, čímž dodržel 
zadané zásady pro zpracování diplomové práce. Zároveň vypracoval prototyp webové 
aplikace, aby mohl návrh modelu ověřit. 
 
 
3. Obsahové zpracování a přístup k řešení 
Kapitoly předložené práce jsou uspořádány do šesti celků. V úvodu autor představuje cíl 
práce a její následnou strukturu. První část popisuje principy elektronického obchodování. Ve 
druhé části autor představuje analytické a modelovací nástroje, s jejichž pomocí dále ve třetí 
kapitole navrhuje konkrétní postup. Čtvrtá část obsahuje určení služeb ve veřejné správě, 
které jsou následně v kapitole páté podrobeny výběru k zapracování do modelu na základě 
vhodnosti a proveditelnosti. Šestá kapitola obsahuje dva konkrétní detailně zpracované návrhy 
modelu s využitím dříve popsaných modelovacích nástrojů a postupů. První model je navíc 
detailně implementován ve formě prototypu webové aplikace umožňující ověření funkčnosti 
vypracovaného návrhu. Následuje závěrečná kapitola, kde autor shrnuje a kriticky hodnotí 
výsledky své práce. 

Autor zpracoval danou problematiku v logickém členění pečlivě a podrobně. Věcně lze 
práci hodnotit jako nadprůměrnou, neboť byly vypracovány dva návrhy modelu a jeden 
z nich nad rámec zadání i implementován formou prototypu aplikace. Náplň jednotlivých 
kapitol je jasně definována, autor zvolil odpovídající úroveň rešeršní části i části popisující 
konkrétní řešení. Při vypracování využil odpovídající množství zdrojů a pramenů, ze kterých 
v práci citoval. 
 
 
4. Formální náležitosti a úprava 
Práce je zpracována přehledně, obsahuje informace v požadovaném a obvyklém členění, 
seznamy obrázků, tabulek a zkratek jsou uvedeny standardně. Seznam použitých zdrojů 
včetně odkazů a citací v textu odpovídá doporučným formálním standardům, rozsah zdrojů je 
dostatečně obsáhlý. Obrázky a schémata autor doplnil titulky a zdroji, jejich použití, 
názornost a přehlednost odpovídá standardním zvyklostem. Po jazykové stránce je úroveň 
práce dobrá, formulace myšlenek jsou jasné a zřetelné, v textu se objevují jen drobná formální 
pochybení jazykového stylu a též několik překlepů (např. u popisu zkratek ve výčtu na str. 12 
až 13), které však celkovou úroveň práce znatelně nesnižují. 



 
 
5. Připomínky 
K předložené diplomové práci nemám výhrady ani připomínky. 

 

 
6. Doplňující otázka 
Pokuste se charakterizovat, co a proč považujete v současné době za největší překážku nebo 
překážky v možnosti zavedení vypracovaných návrhů do praxe. 

 

 

 

 

 
 
 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm 
 

výborně. 
 
 
 
Pardubice, 9. května 2012     

Ing. Oldřich Horák 


