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Předkládaná diplomová práce Kristýny Rybářové s názvem „Informační politika Finské 

republiky“ má celkem 78 stran včetně příloh, což na první pohled vypadá jako nedostačující 

rozsah, vzhledem k tomu, jak komplexně Finsko chápe informační politiku a jaké opatření a 

metody v současné době aplikuje. Nicméně po přečtení diplomové práce je jasné, že 

diplomantce se podařilo celkem stručně zmapovat vše podstatné a důležité, a to přesně tak 

jak vyplývá z názvu diplomové práce.  

Diplomantka práci rozčlenila do 9 kapitol (včetně úvodu a závěru), které vcelku logicky 
navazují. První polovina práce sice evidentně představuje interpretaci materiálů stažených 
z příslušných zdrojových webů, ovšem druhá polovina práce toto poměrně vynahrazuje, 
oceňuji především šestou kapitolu o překážkách zavádění finského e-governmentu, a pak 
také praktické ukázky nástrojů v kapitole osmé. 
 
Formálně ani obsahově nemám tedy výhrad, text je čtivý a zároveň stručný, nelibující si 
v balastu. Citační kázeň je v pořádku, a uvedené zdroje dobře reprezentují danou 
problematiku. Grafická stránka práce je na vynikající, střízlivé úrovni, která koresponduje 
s jejím celkovým stylem. 
 
U obhajoby by mě zajímalo, zda-li diplomantka přemýšlela nad souvislostmi se zaváděním e-
governmentu v EU a v ČR (i když je pravdou, že toto nebyl cíl diplomové práce). Dále by mě 
zajímalo, co si o tomto modelu v konečném důsledku myslí, a jak by ho kriticky zhodnotila 
nad rámec poměrně stručného závěru – především jak se onen „velmi pozitivní“ dojem 
z informační politiky Finska projevuje v reálném všedním životě finských občanů, a zda-li se 
oni sami domnívají, že jejich systém je „téměř dokonalý“. 
 
Jelikož nejsem přítel dlouhých řečí, deskriptivnost a stručnost práce mě tentokrát nikterak 
neodradila. Práci doporučuji přes uvedené výhrady k obhajobě, s navrženým stupněm 
kvalifikace velmi dobře až výborně, dle výkonu při obhajobě práce. 
 
V Mladé Boleslavi, dne 9. 9. 2013      PhDr. Aleš Pekárek
             


