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Struktura práce/obsahové záležitosti: 
Práce je pojata velmi přehledně, strukturně a přibližuje hlavní problémové okruhy kolem 
tématu informační politiky v době prezidentského období Billa Clintona. Bill Clinton a jeho 
viceprezident AI Gore byli dvojicí komplementární, tandemovou, kdy Amerika se v rozvoji 
informační společnosti posunula velmi daleko před ostatní země. Úspěchy této minulé éry 
sklízí dodnes. Proto diplomová práce na toto téma je nejen aktuální, ale částečně i analytická 
umožňuj ící pochopit náskok USA v dané oblasti, přestože v současnosti jsou Spojené státy 
v krizi. 
Anežka Poljaková skvěle využila svého pobytu ve Spojených státech na University ofNorth 
Carolina a její School ofInformation and Library Science, aby se tématem zabývala. Z její 
diplomové práce je cítit tak osobní zkušenost s tématem, která jistě mohla být konfrontována 
nejen dostupnou literaturou, ale i případnými diskuzemi přímo v americkém prostředí, 
případně osobní zkušeností s dopady americké informační politiky, tak vysoká odbornost a 
přehlednost.. 

Diplomantka si všímá základních programů podporující informační politiku, informační 
technologie, posléze systémů a portálů (za všechny FirstGov), téměř celé struktury 
informační politiky nebo jejich produktů tehdejší doby s důsledky do dneška. Byly by vůbec 
zajímavé udělat srovnání přístupu k informační politice za éry G. Bushe, ale to by vydalo na 
samostatnou práci, anebo toto dávám jako podnět doplnění v případné práci rigorózní. 
Informační politiku G. Bushe však diplomantka aspoň nastiňuje ve 4. kapitole. 

Výběr informačních pramenů: 

výborný, diplomantka využívala skutečně jádrové prameny včetně dok. Kongresu USA. 
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Formální a grafická úprava práce: 
výborná, oceňuji i fotografie, které pěkně práci doplňují ajsoll ycela na místě 
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