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Předložená bakalářská práce představuje rozsáhlou teoreticko-empirickou studii zaměřenou na možnost 
synchronizace univerzitních informačních systémů Vysokého učení technického, Masarykovy univerzity, 
Mendelovy univerzity v Brně a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s balíkem online aplikací G Suite. Autor si zvolil 
původní téma, které adekvátně vymezil na základě své zkušenosti s univerzitním informačním systémem. V práci 
se zaměřuje na celkový design a přehlednost jednotlivých univerzitních informačních systémů včetně jejich 
uživatelské podpory a poté analyzuje možnosti jejich synchronizace s G Suite prostřednictvím vlastního 
výzkumného šetření. 
 
Teoretická a praktická část bakalářské práce jsou vzájemně propojené a jejich rozsah je vyvážený. Práce splňuje 
vytyčený cíl, který je jasně formulován. Teoretická část práce představuje solidní základ pro podrobnou analýzu a 
diskuzi k možnosti konverze univerzitních informačních systémů na systém G Suite, kterou autor následně řeší 
prostřednictvím svého výzkumného šetření v praktické části, jenž přináší podrobnou zprávu o popisu průběhu 
výzkumu, včetně výzkumných otázek, nástroje sběru dat, charakteristiky skupin účastníků, prezentace a 
interpretace výsledků. Oceňuji také kapitolu věnovanou diskuzi výzkumných zjištění, ve které autor zasazuje 
výsledky výzkumu do širšího kontextu řešené problematiky a explicitně formuluje možné přínosy a rizika systému 
G Suite pro informační systémy vysokých škol. 
 
Jazyková a stylistická úroveň práce je na výborné úrovni, terminologie je korektní a jednotná. Práce je velmi 
zdařilá i po formální stránce; je přehledně zpracovaná, kapitoly jsou logicky členěné, text je koherentní a použité 
obrazové materiály vhodně doplňují obsah. Citace v textu a v seznamu literatury jsou v souladu s požadavky 
citační normy APA Style. 
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