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Tato diplomová práce je sice koncipována jako do značné míry popisná, ale
diplomantka na tomto základě vytvořila také částečný rozbor problematiky, a to s ohledem na
praxi země, která je z hlediska provozování eGovermentu jednou z nejvyspělejších na světě.
Proto je její prezentace i pro naše vnímání moderní státní informační politiky zcela jistě
přínosem. Navíc se autorka mohla v literatuře k problému spoléhat jen na finské zdroje, které
u nás nejsou běžně sledovány a také se musela potýkat s otázkou překladu názvů a jiných
výrazů, které u nás ještě nebyly v češtině uvedeny. Musím proto hned úvodem, a to už ze
zkušenosti, jak se práce vyvíjela, konstatovat, že se s řadou obtížností, které toto aktuální téma
přináší, diplomantka pracně utkávala a nakonec vyrovnala se ctí.
V práci převažuje zdařilý způsob popisu zejména posledního vývoje finské informační
politiky. Z textu je patrné, že autorku téma zaujalo a ke způsobu, jakým se finský eGovernment
vyvíjí, projevuje často až nekritický obdiv. Nicméně, pokud tuto zemi porovnáme s naší, není
se čemu divit. To, že by se v některých případech hodilo některé prvky naší a finské scény
eGovernmentu porovnat, zůstává ovšem jednou z mála dodatečných námětů, např. pro doplnění
závěrů předložené práce diplomantkou v průběhu obhajoby. Rozhodně z poznání, k němuž
autorka v práci došla, vyplývá, že způsob, jak se s úlohou implementace ICT do budování
„elektronické demokracie“ Finové vyrovnávají, představuje pro nás následování hodný model.
Významnou část předloženého díla představuje především šestá kapitola, kde je stručně
a výstižně finská informační politika v celém komplexu institucí a opatření charakterizována.
Domnívám se, že by bylo možné po úpravě tuto část spolu s částmi některých dalších kapitol
publikovat. Jak jsem už zdůraznil, jde o vzorovou zemi a jakékoli informace o její cestě
k modernímu státu tvořenému už možná v pravém slova smyslu „informační společností“ by
měly být u nás vítány.
Celkově práci hodnotím jako velmi přínosnou, a to, jak už jsem zdůraznil, zejména z
hlediska faktografie a částečně také určité analýzy sledovaných skutečností. Diplomantka
pracovala samostatně a v podstatě (až na nepatrné výjimky) bez nutnosti zásahů vedoucího
práce. Připomínky jsem jí už vytknul v průběhu tvorby díla, takže nyní nemám prakticky
žádné. Oceňuji účelné vybavení práce obrazovými prvky také přehlednost a citační kázeň.
Vytknout je možno přes to, co jsem uváděl výše, přece jen absenci samostatného kritického
pohledu na to, co je předmětem díla, a možná málo rozvinutí charakteristik u některých
zajímavých prvků soudobé finské státní informační politiky.
Vzhledem k tomuto hodnocení navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Kristýny
Rybářové stupněm „velmi dobře“ až "výborně", a to na základě průběhu obhajoby.
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