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Posudek: 

Autor se zaměřil ve své bakalářské práci na problematiku portálů Evropské unie na serveru 
EUROP A, které plní významnou úlohu v té linii informační politiky Evropské unie, která je 
zaměřena na komunikaci s občany ajejich informovanost o otázkách evropské integrace. 

Cíl práce: 

Cílem práce bylo popsat nejnovější trend v informování občanů o otázkách evropské 
integrace prostřednictvím internetu - vytváření tematických portálů - a zmapovat jejich 
současný stav. Tento cíl autor splnil. 

Struktura práce: 

Autor dodržel strukturu práce určenou zadáním a rozdělil text do tří kapitol. 

Kapitola 1 nazvaná "Internet jako hlavní komunikační kanál EU v oblasti informování občanů 
o otázkách evropské integrace" je koncipována spíše obecně a věnuje se převážně 

nejnovějšímu vývoji informační politiky EU a úloze informačních a komunikačních 

technologií při realizaci této politiky. Úloze internetu je věnováno místo pouze v Úvodu a 
poté opět v obecné rovině v kapitole 1.3 pojednávající o Web 2.0. 

Kapitola 2 "Server EUROPA - vývoj a současný stav" podrobně popisuje především 
současný stav se všemi jeho klady a zápory a v jeho hodnocení se opírá do značné míry o 
cenné závěry nejnovějšího uživatelského průzkumu realizovaného firmou Ernst & Young od 
června 2007 do února 2008. Na s. 24 by bylo žádoucí u služby Europe Direct, kromě odkazu 
na webovou adresu pod čarou, vysvětlit již v textu, o kterou službu se jedná, zda o bezplatnou 
telefonní linku, nebo o síť informačních středisek. 

Za nejpřínosnější v celé práci považuji kapitolu 3 věnovanou čtyřem vybraným portálům a 
jejich podrobné charakteristice. Zvláště oceňuji jednotnou strukturu charakteristiky portálů a 
vlastní hodnotící pohled autora na jejich fungování. Vedle kritérií výběru jednotlivých 
portálů, které autor zvolil, by bylo bývalo žádoucí uvést, z jaké nabídky vybíral. 

Formální úprava práce: 

Práce je doplněna řadou vysvětlujících poznámek pod čarou a Seznamem použité literatury. 
Pokud jde o tento Seznam, není zcela jasné, podle jakého klíče je v jednotlivých svých 



částech uspořádán. Navíc, vzhledem k tomu, že se jedná převážně o oficiální dokumenty 
Evropské komise uváděné pod korporativním autorem, je velmi obtížné propojit odkazy 
v textu, které se liší pouze rokem vydání, s tímto soupisem. Průběžné číslování by lepší 
orientaci prospělo. 
Grafická úprava práce je velmi dobrá. Text je doplněn názornými grafy a ukázkami vstupních 
stránek popisovaných portálů. 

Stylistická úroveň práce: 

Práce je psána čtivým jazykem, ale zároveň obsahuje řadu gramatických a syntaktických 
prohře šků: chybnou interpunkci, psaní velkých a malých písmen u vlastních jmen (komise -
mnohokrát, Evropská Unie a naopak samostatně unie), s. 5 "tyto opatření", s. 17 "Orgány 
EU jsou si vědomi", s. 26 "z průzkumu vyplívá", s. 17 "mimo jednotlivců", "tématický"
mnohokrát. V některých větách vypadla slova a tudíž postrádají smysl (např. s. 16,60). 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že autor, přes všechny výše uvedené výhrady, splnil zadání a vyhověl 
požadavkům kladeným na bakalářskou práci, jeho práci k obhajobě doporučuji. 

PhDr. Jitka Hra d i lov á 


