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Předložena je obsáhlá studie, zabývající se možno říci přelomovou etapou 
vývoje nejen soudobé americké společnosti, spojenou už pro vždy se dvěma 
osobnostmi, které stály v letech 1992 až 2000 v čele prezidentského úřadu Spojených 
států amerických - Williamem J. Clintonem a Albertem A. Gorem Jr. Výsledná práce, 
kterou diplomantka předkládá, splňuje beze zbytku zadání a navíc dosahuje značné 
hloubky analýzy postupné přeměny způsobu demokratické vlády mocnosti, určující 
pro celý svět směr využití nové techniky a technologie, od tradiční administrativy 
k "e-Governmentu". Autorce se podařilo nejen dobře charakterizovat jednotlivé 
klíčové akty, ať už v legislativě, administrativních rozhodnutích nebo v občanských 
aktivitách, ale také vnést do této věcně složité látky řád a posloupnost, včetně 
nenápadných kritických pohledů. 

Je zřejmé, že tak široké vymezení tématu OP v sobě skrývá problém, co 
všechno lze ještě považovat za relevantní. Diplomantka se evidentně snažila o 
relativní úplnost, a to se jí evidentně podařilo. Nenalezl jsem nic, co by bylo z oblasti 
vysloveně informační politiky Clintona a Gorea přehlédnuto. Zvláště oceňuji hloubku 
a autorčino zaujetí pro důslednost při výkladu či jen charakterizování hlavních pojmů, 
s nimiž se v souvislosti s probíranou problematikou setkáváme. Značným kladem je i 
dosud málo publikovaná príWezová charakteristika oproti svému předchůdci dosti 
nevýrazné informační politiky prezidenta George Bushe. 

Významným kladem práce je skutečnost, že nelze v žádném případě hovořit o 
jejím jen popisném charakteru. Je cenná především dobře strukturovanou faktografií a 
přehledností, s níž charakterizuje velmi čerstvou a dosud v povědomí odborníků ani 
ne dostatečně "strávenou" problematiku nového pojetí podstaty moderní informační 
politiky vyspělého demokratického státu. Vlastní informační politikou v užším slova 
smyslu se sice práce až na výjimku hned v úvodu nezabývá, nicméně dokazuje, že její 
hledisko je s úspěchem použito při sledování jakýchkoli správních aktů kterýchkoli 
institucí, které s procesem komerčně sledované komunikace informací, resp.poznatků 
přicházejí ve správním konání do styku. 

Pokud mohu práci něco vytknout, jde jen o nepodstatné detaily. Např. není 
všude dúsledně dodržena jednotná grafika hierarchie nadpisú, jako např. mezi 3.2.5.1 
Executive ... na str. 47 a 3.2.7.1 První verze ... Také se autorka někde nechala chybně 
svést dúsledným psaním velkých začátečních písmen u všech významnějších označení 
a nejen přímo názvli či jmen v angl ičtině, takže např. na str. 47 uvádí i jednoho 
z ministrů s velkým M. 

Naproti tomu je třeba uznat naprosto bezchybnou a velmi dlisledně účelovou 
citační kázeň, přehlednou a dobře strukturovanou úpravu textu, vhodné uvádění 
vyobrazení a zejména výborný sloh odpovídající účelu díla. 



Domnívám se, že i pro studenty sesterské vysokoškolské stolice v Chapel Hill 
by byla tato česká práce, souhrnně a přehledně charakterizující moderní informační 
politiku USA, přínosná. Obávám se, že se zatím o nic podobného některý z tamních 
studentů, zaměřených přece jen, na rozdíl od ÚISK, přednostně na knihovnictví, 
nepokusil. To je i otázka pro obhajobu diplomantky, která v oné škole strávila alespoň 
jeden semestr. 

Celkově musím předloženou práci Bc. Anežky Poljakové hodnotit jako 
mimořádně kvalitní. Tak, jak dobře byly jednotlivé úseky vývoje americké informační 
politiky za obou posledních prezidentů v této práci vybrány, a také způsob, jakým byly 
diplomantkou pojednány, implikuje úvahu o navržení jejího předložení jen s malým 
dopracováním, např. o kapitolu porovnávající Clintonovu a Goreovu politiku 
v některých rysech s informační politikou ve stejné době prosazované třeba Dellorsem 
a Bangemannem v Evropské unii, k dosažení doktorského rigorosa. 

Vzhledem k těmto skutečnostem a celkovému hodnocení navrhuji klasifikovat 
diplomovou práci "Informační politika Clintonovy éry v USA" stupněm výborně. 
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