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Diplomant si zvolil ke zpracování relativně velmi náročnou problematiku, a to 
parallní analytický pohled na vývoj informační politiky tří velmi rozdílných územně 
politických celků – Česka, Evropské unie a USA. Snaží se vývoj jejich informační 
politiky, ústící do dnešní překlenující formy, nazvané „eGovernment“, etapizovat a 
vzájemně tento vývoj alespoň částečně porovnat. Částečně proto, že v některých 
rysech je to porovnatelné velmi obtížně. Navíc je pochopitelné, že proces formování i 
naší „státní informační politiky“, natož politiky EU a ještě více USA mohl vidět nikoli 
z vlastní zkušenosti, ale pouze zprostředkovaně z dokumentů, které se k tomu váží a 
jsou u nás dostupné. Toto vidění nemůže překročit prostředí, v němž sám vyrůstal a 
studoval. Musím ale konstatovat, že toto „české“ vidění zejména i zámořského vývoje 
v dané oblasti je z hlediska toho, co je i předmětem studia v daném oboru, dostatečně 
profesionální. 

Vyzdvihuji především skutečnost, že autor vnesl do práce skutečně vlastní 
tvůrčí vklad z hlediska uspořádání pohledu na dosavadní historii a současně z hlediska 
prezentace dílčích i souhrnných shrnutí u jednotlivých kapitol a v závěrech práce.V 
nich mohu vytknout jen nedostatečné prosazení také vlastních názorů, k nimž jsem 
autora v průběhu vedení práce někdy povzbuzoval.

To, co oceňuji na předložené práci nejvíce, je soustavnost sledování vývoje 
informační politiky v daných teritoriích při dobře vybraném souboru hledisek a zejména 
pak tvůrčí přístup k vytvoření charakteristik informační politiky, jak se v aktuální 
současnosti praktikuje nejen u nás a v EU, ale také v USA odkud je aktuální údaje 
možné získávat a zejména uspořádávat i s využitím soudobých internetových 
prostředků pro Evropana dosti obtížné. Je záslužné, že se diplomant dobře zhostil 
charakteristik skutečně současného vývoje ve všech sledovaných oblastech informační 
politiky. Pokud bych něco vytkl, je to, jak už jsem uvedl, relativně malý podíl vlastních 
autorových reflexí sledovaného vývoje informační politiky, zejména té české, k níž by 
bylo možno uvést i s využitím české relevantní literatury řadu hodnotících stanovisek. 
Také z formálního hlediska musím autorovi vytknout několik tvaroslovných 
nepřesností, vzniklých přehlédnutím při závěrečných korekturách (např. na str. 81 
„…přijaly…Lisabonskou strategie) a jiné drobné prohřešky, např. v interpunkci. 
Naopak musím vysoko hodnotit citační kázeň i způsob jejího uplatnění.

Práce splňuje zadání a navíc, při analýze v podstatě také základních politických 
otázek, s nimiž je informatizace společnosti vždycky spojena, dosahuje chvályhodné 
profesionální objektivity. Bylo dosaženo velmi komplexního přehledu a zároveň 
logického uspořádání prakticky všech významných skutečností, které se s vývojem 
sledované problematiky v posledních dvaceti letech výstavby informační společnosti ve 
všech sledovaných oblastech pojí. V celé práci převažuje korektní charakterizování
oficiálních materiálů, aktivit i orgánů, které je tvoří a garantují. Lze tak sledovat hlavní 
věcnou náplň postupu směrem k vytváření informační společnosti v USA, EU i u nás 
v 90. letech minulého století a první dekádě století jedenadvacátého. 



Celkově práci hodnotím jako přínosnou, a to zejména z hlediska přiblížení 
aktuální situace ve vývoji americké informační politiky, která, jak i autor práce 
dokládá, představuje pro nás i EU stále vzor progresivního pojetí implementace ICT a 
zejména využívání nových možností internetu v řadě příkladných řešení pro moderní
demokratickou společnost.

Diplomant pracoval samostatně, s vedoucím dobře spolupracoval, a to s 
plným pochopením pro jeho připomínky a náměty. Z hlediska vedoucího práce nemám 
k průběhu přípravy ani k výslednému dílu žádné podstatné výhrady.

Vzhledem k těmto skutečnostem a celkovému hodnocení navrhuji klasifikovat 
diplomovou práci Bc. Jana Simandla stupněm "výborně".

V Praze 26. srpna 2012

Doc. PhDr. Rudolf Vlasák


	



