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Struktura práce/obsahové záležitosti:
Práce je pojata velmi přehledně, strukturně a přibližuje hlavní problémové okruhy kolem
tématu informační politiky USA za éry 3 posledních prezidentl! USA. DLlraz je kladen na
dobu prezidentského období Billa Clintona. Bill Clinton ajeho 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. Barack
Obama pak se zdá opět sází na informační aspekty ajistě se nějakými posuny zapíše do dějin
informační politiky světa a USA. Již krátce po svém nástupu vydal prohlášení týkající se
svobodného přístupu k informacím či zavedení pozice ChiefTechnology Office("Proto
rigorózní práce na toto témaje nejen aktuální, je analytická umožJ1ující 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 of North
Carolina a jej í School oflnformation and Library Science, aby se tématem zabývala. Z jej í
rigorózní práce je cítit tak osobní zkušenost s tématem, která jistě mohla být konfi'ontována
nejen dostupnou literaturou, ale i případnými diskuzemi přímo v americkém prostředí,
případně osobní zkušeností s dopady americké informační politiky, tak vysoká odbornost a
přehlednost. S odstupem času od jej ího pobytu v USA, diplomové práce musím konstatovat,
že Amežka Poljaková vyrostal v talentovanou osobnost našeho oboru.
Rigorózantka si všímá základních programú podporující informační politiku, informační
technologie, posléze systémú a pOl1áll! (za všechny FirstGov), téměř celé struktury
informační politiky nebo jejich produktú tehdejší doby s dúsledky do dneška. Srovnání
přístupu k informační politice za éry G. Bushe ve své diplomové práci nemohla udělat, zde
v rigorózní již ano. A nastínit, co se asi bude dít v době nového prezidenta Obamy, který rád
využívá moderních technologií včetně internetu.
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