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Posudek 

Diplomant zvolil za téma své práce velmi aktuální, ale zároveň nejproblematičtější 
linii informační politiky EU. Jedná se o linii specifickou pouze pro EU, která nemá obdoby na 
žádné národní ani mezinárodní úrovni. Potřeba informovat občany a komunikovat s nimi 
s cílem vysvětlit jim smysl existence a fungování mezinárodního společenství jehož jsou 
členy a získat je k aktivní účasti na jeho činnosti, vyplývá ze skutečnosti že EU má, kromě 
řady charakteristik mezinárodní organizace, určité prvky organizace nadnárodní, které 
v určitých oblastech omezují pravomoci jejích členů, což občany často zneklidňuje. 

O to záslužnější je snaha diplomanta zmapovat genezi této politiky od jejích 
skromných počátků až do současnosti a zkoumat její strategické záměry a postupy 
v neposlední řadě také proto, že toto téma se v odborné literatuře, a to nejen české, vyskytuje 
jen velmi omezeně. 

Cíl práce 

Cílem práce bylo charakterizovat vývoj informační a komunikační strategie Evropské 
komise, analyzovat principy, ze kterých vycházela, a trendy, které vykrystalizovaly v 
průběhu jejího vývoje. Hlavní pozornost pak měla být věnována situaci po rozšíření EU o 
státy střední a východní Evropy. Diplomant tento cíl úspěšně splnil a s ním i celý diplomový 
úkol. 

Struktura práce 

Dodržel rovněž stanovenou osnovu práce, která logicky a přehledně seznamuje se 
situací od počátku evropského integračního procesu (kapitola 2), věnuje se růstu potřeby 
informovat občany o jeho příčinách (kapitola 3), analyzuje hlavní principy a trendy v oblasti 
informování občanů (kapitola 4) a sleduje zabezpečování této činnosti především v rámci 
Evropské komise (kapitola 5 a 6). Poslední 7. kapitola je zaměřena na současný stav realizace 
komunikační strategie Evropské komise. 

Volba informačních zdrojů 

Již na počátku práce na tématu bylo zřejmé, že autor je pro jeho zpracování dobře 
vybaven. Na jedné straně znalostmi a dovednostmi získanými během studia, na druhé straně 
hlubokým zájmem o zvolené téma. 

Vysoce hodnotím především heuristický aspekt předkládané práce. Autor se 
v předmluvě zmiňuje o tom, že studium použitých zdrojů ho často zavedlo do oborů, jež 
nebyly hlavní náplní jeho studia. Z heuristického hlediska však podle mého názoru musel 
překonat i problém opačný. Obtížnost tématu z tohoto hlediska spočívá v tom, že sledovaná 
problematika je rozptýlena a skryta pod řadou zdánlivě nesouvisejících pojmů používaných 
zejména v zakládajících smlouvách a jejich dalších revizích, jako např. "subsidiarita", 
"proporcionalita", "transparentnost", "otevřenost", apod., které bylo třeba sledovat. Kromě 
toho platí-li obecně, že internet plní dosud jen velmi omezeně archivní funkci, platí to pro 



oblast informací o EU, zejména pro server EUROPA, zvláště. Dokumenty (kromě legislativy) 
z doby před r.1995 je možné získat jen velmi obtížně, a to ve fondech Evropských 
dokumentačních středisek, na Univerzitě Karlově v Praze pouze počínaje rokem 1991. Přes 
tyto překážky se autorovi podařilo shromáždit na 111 titulů literatury ke studiu a zpracování. 
Oceňuji také, že mu nezůstaly utajeny zdroje jako Archiv evropské integrace Univerzity 
v Pittsburku, který supluje informační služby EU právě pro nejstarší období, nebo databáze 
Evropského univerzitního institutu ve Florencii. Uznání si zaslouží i konečný výběr získaných 
zdrojů informací, který svědčí o schopnosti autora získané informace analyzovat a hodnotit. 

Stylistická úroveň práce 

I po stránce stylistické je práce na velmi dobré úrovni. 

Formální úprava práce 

Další velkou předností předkládané diplomové práce je její formální uspořádání. Práce 
je důstojnou vizitkou absolventa oboru informačních studií a knihovnictví, který dokáže 
uplatnit získané teoretické znalosti i praktické dovednosti ve vlastní práci. Příkladem v tomto 
směru může být dokonalý informační aparát práce. Text je pečlivě provázán se Seznamem 
použité literatury číselnými odkazy, což usnadňuje orientaci především v případech (a těch je 
většina), kdy se jedná o korporativní autorství (instituce EU). Pro ještě větší přehlednost jsou 
záznamy uspořádány podle jednotlivých kapitol. Kromě Seznamu použité literatury je text 
doplněn ještě množstvím vysvětlujících poznámek po čarou, Seznamem použitých zkratek, 
Seznamem grafů a tabulek, chronologicky řazeným Seznamem významných dokumentů 
komunikační politiky EU a přehledem organizační struktury hlavních institucí EU účastnících 
se realizace komunikační strategie. 

Závěr hodnocení 

Vzhledem ke kvalitě této práce, která často přesahuje požadavky kladené na práci 
diplomovou, se domnívám, že by se mohla stát, po doplnění některých hodnotících aspektů, 
základem pro práci rigorózní. 

Práci k obhajobě doporučuji a zároveň doporučuji její zpřístupnění širší odborné 
veřejnosti publikováním v odborném tisku. 
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