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Cíl práce: 

Diplomantka zvolila pro svou práci zajímavé a velmi aktuální téma týkající se nejnovějších 
informatizačních programů a iniciativ Evropské unie a jejich vývoje zejména od počátku 21. 
století.  Cílem bylo, jak je uvedeno v Úvodu,  zmapování a zhodnocení těchto programů a 
iniciativ a sledování vývoje informační politiky EU, jejích principů a strategických plánů. 
Tento cíl autorka úspěšně splnila. 

Struktura práce: 

Stanovenému cíli rovněž odpovídá logická struktura práce. Kapitola „Hlavní mezníky 
budování informační politiky EU v prvním desetiletí 21. století“ zaujímá svým rozsahem 
necelou první polovinu práce a obsahuje též výrazné hodnotící aspekty, zatímco druhou část 
tvoří aktuální strategie a programy, které stojí teprve na počátku své realizace a jejichž 
zhodnocení bude moci přinést až budoucnost.  

V první části, stručné a  přehledné,  bych vyzvedla skutečnost, že se  autorka neomezila pouze 
na nejnovější stav, ale sledovala i vývoj, který předcházel  iniciativám, které jsou předmětem 
práce, jako např. program PROMISE, Fórum informační společnosti (ve kterém se významně 
angažovala i Praha a studenti ÚISK), Úřad pro projekty informační společnosti aj. 

Velkou pozornost věnuje diplomantka dalším kapitolám „Evropa 2020“ a „Digitální agenda 
pro Evropu“, které podrobně popisují strategické záměry desetiletého plánu na překonání 
následků krize a na přípravu ekonomiky EU na další dekádu. 

V práci však zcela postrádám programy, které probíhaly a probíhají v kontextu Rámcových 
programů výzkumu a vývoje EU, zejména 5.,6. a 7. RP. Výzkumu je věnována pouze drobná 
zmínka o programu IST na s. 20 a skromná a velmi obecná kapitola 4.3.5. Proto také v práci 
chybí informace o projektech, jako jsou TEL a TEL-ME-MOR, i když projekt EUROPEANA 
je zmíněn v souvislosti s Digitální agendou. 

Volba informačních pramenů: 

Vysoce hodnotím poctivou heuristickou přípravu práce a schopnost autorky shromážděné 
informační prameny zpracovat a maximálně využít. Občasné problémy s orientací  v 
 Seznamu použité literatury na základě odkazů v textu působí však nedůsledné abecední, 
případně chronologické řazení záznamů. 



Stylistická a formální úprava práce: 

Stylistická úroveň práce je velmi dobrá, jazyk práce je čtivý, gramaticky bez závad. Rovněž 
po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. 

Přes všechny své připomínky práci k obhajobě doporučuji,  a pokud bude v průběhu obhajoby 
uspokojivě zodpovězena doplňující otázka, budu ji vzhledem k její celkové kvalitě  hodnotit 
výborně. 

Doplňující otázky: 

Jak se vyvíjelo téma informačních a komunikačních technologií ve struktuře 5., 6. a 7. 
Rámcového programu výzkumu a vývoje EU až po program Horizont 2020? 
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