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Předložená diplomová práce „Internet, veřejné knihovny a informační politika na 
Kubě“ má 83 tiskových stran včetně příloh a je členěná do 5 kapitol. Použitá literatura 
zahrnuje dostatečný počet titulů vztahujících se k danému tématu, včetně obsáhlého souboru 
zahraniční literatury. Z formálního hlediska práce splňuje kritéria kladená na diplomovou 
práci a je způsobilá k ústní obhajobě.  
 
 Diplomantka si za cíl své práce zvolila představit vývoj a současný stav informační 
politiky a veřejných knihoven na Kubě. V první části práce autorka nastiňuje historický a 
politický vývoj na Kubě od revoluce v roce 1959 do současnosti a mapuje rozvoj vybraných 
oblastí informační politiky na ostrově. Ve druhé části pak analyzuje rozvoj a šíření 
informačních a komunikačních technologií na Kubě, včetně rozšíření internetu a jeho cenzury. 
Poslední část práce se zabývá vývojem veřejných knihoven a částečně i knihovnictví. 
 
 Hlavním kladem práce je velmi pečlivě zpracovaný přehled vývoje informační politiky 
na Kubě a analýza jejích specifik, odrážejících místní politickou, sociální a kulturní situaci. 
Na kvalitě této části práce se projevuje jak důkladné studium materiálů ve španělském jazyce, 
tak dlouhodobý zájem diplomantky o problematiku Kuby. Zároveň se jedná se o téma, které 
není v českém prostředí dosud dostatečně prozkoumáno, a práce diplomantky tak představuje 
cenný úvod do dané problematiky. 
 

Na druhé straně, právě v deskriptivním charakteru tkví určitý nedostatek práce. Téma 
by si, zvláště v určitých pasážích, zasloužilo hlubší analýzu. Byť autorka v závěru svůj 
výzkum sumarizuje a snaží se poskytnout čtenáři širší teoretický rámec, hlubší ukotvení práce 
v existujícím výzkumu informační politiky v neevropských společnostech, případně výzkumu 
informační politiky v autoritativních státech, by diplomové práci výrazně prospělo.  

 
Přes tyto výhrady jde o velmi dobře zpracovanou práci zabývající se vysoce aktuálním 

tématem. Po formální stránce je diplomová práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá 
k ústní obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „výborně“. 

 
 
 

V Praze dne 26.4.2013 
 
 
 
 

Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 
 

 


