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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Zdieľanie informačného systému v rámci verejného sektoru: integrácia 

nových užívateľov. 
Jméno autora: Jozef Šebák 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce přehledně popisuje řešení projektu implementace informačního systému TAČR do prostředí jiného subjektu, zřejmě 
ministerstva. Student se jako pracovník TAČR na projektu významně podílel. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Svůj cíl vytvořit metodický postup integrace nových uživatelů dle mého názoru student splnil jen částečně. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup řešení je přehledný, ale čistě popisný. Návrh metodického postupu v kap. 8 je krátký, je koncentrován do tabulky 7 
na str. 73 a 74. 

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student prokázal znalosti získané studiem programu Řízení rozvojových projektů. Cením si praktických kapitol 6 – 8, které 
tvoří asi třetinu práce. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
• V textu bych nepsal odkazy na obrázky a tabulky s velkým počátečním písmenem (např. str. 8, poslední řádek) a 

skloňoval bych je (str. 12, poslední odstavec: Na Obrázek 3 je znázorněný…). 
• Formátování odstavců by bylo vhodné řešit styly, vyskytují se odstavce bez odsazení od předchozího odstavce (str. 67, 

poslední odstavec). 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Seznam použitých zdrojů je rozsáhlý, domnívám se, že ne všechny byly v práci citovány a plně využity. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce je popisem řešení projektu z autora zaměstnání v TAČR. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Diplomová práce je obsáhlou dokumentací řešení studenta. Z mého pohledu je pouze popisem řešení. Nepřináší 
obecnější řešení. 
 
Diplomová práce řeší sdílení informačního systému mezi veřejnými institucemi zabývajícími se podporou 
aplikovaného výzkumu. 
V teoretické části představuje koncept sdílených služeb, jejich benefitů a aplikací ve veřejném sektoru. Vymezuje 
klíčové faktory úspěchu sdílení služeb. Popisuje zvolenou výzkumnou metodu a její využití. 
Praktická část představuje Technologickou agenturu ČR, případovou studii a její analýzu v kontextu klíčových 
faktorů úspěchu. Obsahuje návrhy postupu sdílení informačního systému s dalšími poskytovateli podpory 
aplikovaného výzkumu v ČR. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Které problémy implementace bylo nutné řešit při společném testování s partnerským resortem? (str. 59 
nahoře). 

2. Došlo k vyčlenění jednotky ISTA jako samostatné business jednotky (str. 63, poslední odstavec). 
3. Práce vznikla již dříve. Nedošlo od té doby k využití informační systému TAČR i v jiném resortu? 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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