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Hodnocení práce:
Rozsah diplomové práce činí 96 stran a soubor dvanácti příloh.
Tématem diplomové práce je podrobná analýza, návrh a řešení rozšíření aplikace elektronické
rizikové analýzy (dále jen ERIAN) v Celní správě ČR.
V teoretické části diplomové práce je komplexně zpracováno organizační členění a jednotlivé
pravomoci restrukturalizované Celní správy ČR po vstupu České republiky do Evropské unie, dále
pak infrastruktura a problematika užívaných informačních systémů s výčtem a analýzou mnoha
zajímavých statistických údajů týkajících se vyhodnocování bezpečnostních rizik při dovozu zboží
z nečlenských států mimo EU.
Praktická část diplomové práce je návrhem a realizací řešení pro efektivnější zpracování zdrojových
dat jednotlivých subsystémů ERIAN. Výstupem je kompaktní, uživatelsky přátelská webová
aplikace vytvořená v prostředí ASP.NET nad databází Microsoft SQL Server 2008 pro rychlou
tvorbu sestav, podkladů pro hodnocení, kontrolu a podporu rozhodování při zpracování rizikovosti
celních deklarací. Součástí samotného řešení je i migrace a konverze dat ze stávajícího prostředí
Microsoft SharePoint Foundation 2010.
Po obsahové stránce je diplomová práce zpracována na dobré odborné úrovni. Je pojata věcnou,
čtivou a srozumitelnou formou. Pro nezasvěceného čtenáře v dané problematice může být zdrojem
nových a bohatých informací.
Z formální stránky ji lze vytknout pouze několik málo překlepů v textu.
Řešení praktické části diplomové práce se mi jeví jako velmi elegantní, zdařilé a přínosné, zvláště
pak ve státní správě v době omezených finančních rozpočtů pro podporu Informačních systémů.
Cíl diplomové práce dle zadaného úkolu v zásadách pro vypracování byl splněn.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „ A – Výborně“.

K obhajobě diplomové práce bych položil následující obecnou otázku:
V kapitole 3 a kapitole 4 teoretické části diplomové práce se zmiňujete o Společné zahraniční
a bezpečností politice (SZBP), která zavazuje členské státy EU, aby uplatňovaly společná opatření
proti porušování mezinárodního práva, které je pro všechny státy společné a jednoznačné. Stále
však platí, že jednotlivé státy EU se řídí i vlastními zákonnými úpravami a v každém členském státu
EU mohou platit vlastní omezení a zákazy na různé druhy zboží dováženého ze třetích zemí.
Jestliže se legislativy členských států EU v těchto jednotlivostech vzájemně liší a zároveň platí v
rámci společenství volný pohyb zboží a služeb, jak Celní orgány ČR nebo jiného členského státu
EU zabezpečují, aby se import problematického zboží ze třetích zemí do společenství EU
nerealizoval přes jiný členský stát EU, kde restrikce na konkrétní druh zboží nejsou legislativně
zakotveny a následně v režimu volného oběhu nedošlo k jeho převozu na území ČR?

Celkové hodnocení práce:
Známku uvede vedoucí dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

A - výborně.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.
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