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Klasifikace: výborně  

 

 Diplomantka předkládá přehledovou, dobře utříděnou a bohatě 

dokumentovanou práci, splňující zejména tu část zadání, která zdůrazňuje dosažení 

skutečně maximálního stupně aktuality skutečností, o kterých pojednává. S tímto 

nárokem se diplomantka vypořádala se ctí. Také se jí po počátečních nezdarech práci 

podařilo uspořádat (až na nepatrné výjimky) natolik přehledně, že, jak píše v závěru, 

může být jedním z přínosů právě ono "chronologické zmapování a utřídění velkého 

počtu příslušných dokumentů" a napomoci tak, pokud by došlo k publikování, 

zainteresovaným čtenářům v lepší orientaci ve významném úseku informační politiky, 

která nás do značné míry ovlivňuje.  

 Jádrem práce jsou třetí a čtvrtá kapitola, kde jsou zmapovány současné 

evropské programy a iniciativy spolu s doprovodnými rozhodnutími a usneseními 

příslušných orgánů EU, jak se její informační politika vyvíjí v posledních několika 

letech. Diplomantka veškerou látku výborně zvládla i s tím, že vesměs bezchybně 

veškerou agendu, která je až na výjimky na webových stránkách v cizích jazycích, 

převedla do češtiny. Co však zůstalo poněkud opomíjeno, je bohatší komentování 

aktů, které EU provádí a které ovlivňují život i našich obyvatel. Zřejmě se mi v 

průběhu přípravy výsledného textu nepodařilo autorku dostatečně povzbudit k většímu 

sebevědomí, resp. ke zbavení se zbytečné skromnosti.  

 V každém případě se však v předložené práci podařilo dosáhnout velmi 

komplexního přehledu a zároveň logického uspořádání prakticky všech významných 

skutečností, které se se současným vývojem  výstavby evropské informační 

společnosti pojí. Lze jen vytknout, že diplomantka vesměs zůstala jen u 

charakteristiky hlavních a skutečně i pro nás nejvýznamnějších informatizačních 

aktivit EU, které sledované programy a projekty představují, a nedovolila si vlastní 

hodnocení, resp. autorskou reflexi toho, co by mělo pro všeobecný pokrok přispět. 

Nicméně  v rámci závěrečné kapitoly se diplomantka s úspěchem pokusila o alespoň 

stručné celkové zhodnocení situace. 

 V celé práci převažuje velmi exaktní charakterizování  oficiálních materiálů, 

aktivit i orgánů, které je vyvíjejí, dokumentující věcnou náplň postupu EU směrem 

k vytvoření informační společnosti. Po nezbytném úvodu do situace v prvních 

kapitolách, které výstižně charakterizují vývoj od Lisabonské strategie a uvádějí 

institucionální stránky hlavních informatizačních aktivit, předkládá autorka především 

dobře zdokumentovanou a vhodně opoznámkovanou materii aktuálních 

informatizačních počinů řídících orgánů EU. Musím s uspokojením konstatovat, že se 

jí nakonec podařilo skutečně analyticky a fundovaně představit všechny podstatné 

informatizační aspekty nových strategií v rámci programu "Evropa 2020". Výslednou 



podobu práce, kterou jsem měl v průběhu její tvorby možnost sledovat a uplatňovat 

některá svá doporučení, pokládám (s výjimkou absence větší míry autorčiných 

vlastních komentářů) za zcela odpovídající mým představám.   

 Celkově tudíž předloženou práci hodnotím jako přínosnou, a to zejména z 

hlediska faktografie, jejího utřídění a dokumentování souvisícími citacemi 

významných dokumentů. Diplomantka pracovala samostatně a s pochopením pro mé 

připomínky a náměty. Z hlediska vedoucího práce nemám k průběhu přípravy ani k 

výslednému dílu žádné podstatné připomínky. 

 Vzhledem k těmto skutečnostem a celkovému hodnocení klasifikuji 

diplomovou práci Bc. Michaely Jůzové stupněm "výborně". 

 

V Praze 12. ledna 2014 

 

        Doc. PhDr. Rudolf Vlasák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 

Diplomová práce Bc. Michaely Jůzové 
 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Věcná stránka 

zvládnuta, zadání 

především v 

aktualitě pojetí 

předmětu zkoumání  

splněno, rezervy v 

samostatném 

hodnocení 

zkoumaných procesů 

informační politiky 

EU  

36 bodů 

přínos a novost práce Významným 

přínosem je utříděná 

a zdokumentovaná 

složitá látka 

aktuálního vývoje 

EU, jde o dosud  

nepublikované takto 

pojaté dílo na dané 

téma v českém 

odborném tisku v 

takovém komplexu a 

hloubce analýzy 
                         

20 bodů 

 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Práce se vyznačuje 

odpovídající citační 

kázní, obsahuje i 

vhodný doprovodný 

poznámkový aparát, 

velmi obsáhlý 

seznam zkratek a 

použité, zejména 

cizojazyčné 

literatury    

20 bodů 

slohové zpracování Práce je psána 

srozumitelně, dobře 

se čte a k dobrému 

10 bodů 



hodnocení přispívá  

dobrý překlad z 

cizích jazyků  

gramatika textu Gramatická úroveň 

práce je výborná, 

pouze jsem ještě 

objevil některé 

drobné nepřesnosti, 

např. neuzavřené 

závorky vloženého 

textu apod. 

4 body 

      

CELKEM   90 bodů 

V Praze 12. 1. 2014                                                                    doc. dr. Rudolf Vlasák  

 


