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Předložena je obsáhlá monografie důkladně charakterizující a v závěrech hodnotící 
moderní informační politiku, započatou už prezidentskou předvolební kampaní Billa Clintona 
ajeho viceprezidenta Alberta Gorea a přes nevýraznou stopu Bushovy administrativy 
pokračující do aktuální současnosti prezidnetství Baracka Obamy. Vychází z úspěšně 
obhájené diplomové práce, která se soustředila na "clintonovskou éru", rozvíjí ji a zejména 
obohacuje o podrobný obraz informační politiky současného amerického prezidenta. 
Obdobně jako už v diplomové práci se i zde 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. Také byly, zejména v závěru, rozšířeny hodnotící pasáže, což se u 
rigorózní práce předpokládá. 

Důraz v předloženém díle byl položen nejen na Clintonovo, ale zastoupeno je 
důsledně i aktuální období vlády Baracka Obamy. Dobře vystihla jeho důraz na 
demokratizaci přístupu občanů k informacím o vládních aktivitách a zároveň starost o 
bezpečnost v celé šíři občanského informačního spektra. Znovu, jak jsem to už učinil 
při hodnocení už její diplomové práce, oceňuji hloubku a autorčino zaujetí pro 
důslednost při výkladu či jen charakterizování hlavních pojmů, s nimiž se 
v souvislosti s probíranou problematikou setkáváme. Je to dobře strukturovaná 
faktografie, která nevynechává žádnou relevantní skutečnost, která dokresluje 
poslední téměř dvě dekády vývoje pro celý svět modelové politiky, jak ji Spojené státy 
v oblasti informatizace společnosti realizují. 

K celé práci mohu vytknout pouze možná nadbytečnou stať představující už 
všeobecně známá fakta o Obamovi ajeho rodině, ale naopak velmi oceňuji, že je 
zachycena jeho prezidentská kampaň už z hlediska využití informačních prostředků, 
což další Obamovu státní informační politiku charakteristicky dokresluje. 

Po formální stránce je třeba vyzdvihnout naprosto bezchybnou a velmi 
důsledně účelovou citační kázeň, přehlednou a dobře strukturovanou úpravu textu, 
vhodné uvádění vyobrazení a zejména výborný sloh odpovídající účelu díla. 

Celkově lze předloženou rigorózní práci Mgr. Anežky Poljakové hodnotit 
jako zcela odpovídající nárokům na daný stupeň aprobace. Navíc mohu doporučit, aby 
se toto dílo stalo jedním z učebních textů pro studenty magisterských oborů 
informačních studií nejen na FF UK. 

V zhledem k tomuto celkovému hodnocení navrhuj i předloženou rigorózní práci Mgr. 
Anežky Poljakové přijmout k obhajobě. 
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