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Posudek:

Diplomantka zvolila za téma své diplomové práce problematiku velmi aktuální, zejména
v souvislosti s právě probíhajícícm rokem 2009, v jehož první polovině ČR zaujímala
významné místo v čele EU a současně se připravovaly a posléze konaly volby do Evropského
parlamentu. Informovanost občanů byla v tomto směru politickou prioritou.
Cíl práce:

Cílem práce bylo zmapovat vývoj informačního zabezpečení občanů ČR v období příprav na
členství v EU a poté analyzovat současný stav informačních sítí a služeb v oblasti evropské
integrace se zvláštním zaměřením na síť Eurocenter. Tento cíl diplomantka beze zbytku
splnila.
Struktura práce:

Autorka dodržela pokyny pro vypracování včetně doporučené struktury. Jednotlivé kapitoly
jsou ve vztahu k tématu proporcionálně vyvážené a svým obsahem na sebe logicky navazují.
Kapitola 1 mapuje vývoj vzájemných vztahů ČR a EU do roku 2004 - především postup
uzavírání dohod a průběh přístupových jednání až po uzavření Smlouvy o přistoupení.
Kapitola 2 je věnována dvěma paralelně probíhajícím komunikačním strategiím, a to strategii
vládní a strategii Delegace Evropské komise. Na s. 26 autorka, poněkud nelogicky a v rozporu
s celým dalším textem, řadí Komunikační strategii Delegace Evropské komise pod strategii
vládní.
Jádro práce pak tvoří Kapitoly 3 a 4 zaměřené na období po vstupu ČR do EU. Autorka
sleduje vývoj vládní koncepce informování občanů a její realizační formy i politiku
Evropské komise v dané oblasti. Podklady pro zpracování 4. kapitoly získala autorka vlastní
dotazníkovou akcí, jejíž výsledky pak porovnala s výsledky analýzy Odboru pro informování
a evropských záležitostech Úřadu vlády z předchozích let.

pozorně

Ke kapitole 3 je nutno poznamenat, že zřejmě nedopatřením zde došlo k záměně Zastoupení
Evropské komise v ČR se Stálým zastoupením ČR při EU.
Volba

informačních zdrojů:

Hodnota práce spočívá do značné míry také v tom, že se diplomantka dokázala vyrovnat
s naprostým nedostatkem publikovaných informací k danému tématu (především z období

před r. 2004) a využila materiály z konferencí, zdroje z oblasti státní správy
vlastního šetřenÍ.

Stylistická

úroveň

výsledky

práce:

Práce je psána srozumitelným jazykem, gramaticky bez větších závad. Častěji se pouze
v textu i v Seznamu použité literatury vyskytuje "Delegace evropské komise". Poněkud
nedůsledné je také používání přítomného a minulého času ve vztahu k jednotlivým událostem
či dokumentům.

Formální úprava práce:

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Kapitoly jsou přehledně členěny, text
obohacen obrázky a grafy a opatřen odkazy na Seznam použité literatury. Pouze není zcela
jasné, čím je v tomto Seznamu určeno pořadí jednotlivých záznamů.
Závěr:

Vzhledem k tomu, že diplomantka vyhověla všem požadavkům kladeným na diplomovou
práci, tuto práci k obhajobě doporučuji.

PhDr. Jitka Hra d i lov á

