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Posudek 

Autorka si pro svou bakalářskou práci zvolila zajímavé téma srovnání přístupů k řešení 
problematiky, tzv. digitální propasti, tedy obecně rozdílné možnosti či schopnosti využívat 
informační a komunikační technologie. Cílem práce bylo naznačit teoretické aspekty této 
problematiky a demonstrovat je na praktických příkladech přístupu různých zemí a vyvodit 
případné důsledky pro realizaci politik na překonávání digitálních propastí. 

Práce je zpracována velice systematicky a logicky uspořádána - postupuje od definice 
informační společnosti a pojmů souvisejících s digitální propastí, přes popis historie vzniku 
tohoto problému, jeho různé dimenze, způsoby měření až k popisu jednotlivých praktických 
případů zemí a závěrečné komparace přístupů s vyvozením příslušných závěrů. 

Jako praktické příklady přístupu k této problematice autorka zvolila dvě země: Finsko a Indie. 
Volba těchto zemí je velice relevantní: zatímco Finsko vytvořilo jednu ze světově 

nejvyspělejších informačních společností, je Indie je příkladem rozvojové země, jejíž 
ekonomika se sice rychle rozvíj í, avšak digitální propast je tam výrazná téměř ve všech svých 
podobách. 

Je možno konstatovat, že v rozsahu bakalářské práce je téma zpracováno po obsahové stránce 
vyčerpávajícím způsobem. Jsou uvedeny potřebné informace, jež uvádějí situaci v obou 
zemích do potřebného kontextu, jsou specifikovány rámcové státní politiky, jež mají 
napomáhat překonávání digitálních propastí a zejména pak příklady konkrétních projektů, 
které byly v obou zemích realizovány. Především tyto praktické příklady - včetně informace 
o jejich úspěšnosti - mohou být cennou informací pro budoucí plánování politik překonávání 
digitálních propastí i v dalších zemích, včetně České republiky. Autorka nicméně správně 
konstatuje, že při implementaci jakéhokoli řešení je vždy potřeba přihlížet také k lokálním 
specifikům dané země či oblasti. 

Také po metodické i formální stránce je práce velice precizně zpracována. Autorka využívá 
rLIznorodé zdroje, jež správně cituje, a svá tvrzení vhodně ilustruje grafy a tabulkami. 

Konstatuj i tedy, že práce více než splňuje standard kladený na bakalářskou práci a doporučuji 
ji k obhajobě s hodnocením "výborně". 
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