
  

Posudek 

 

Diplomová práce: Informační politika Evropské unie v době Bangemannových 

aktivit v porovnání s USA 

Diplomant: Bc. Helena Mikanová 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Rudolf Vlasák 

Klasifikace: velmi dobře  

 

 Předložená diplomová práce odráží znalostní výbavu absolventky 

kombinovaného studia INSK v informačním zaměření, která dokáže využít také 

vlastní profesní zkušenosti v oblasti státní informační politiky. Je zřejmé, že látku, 

která je tématem práce, zvládá s určitým nadhledem a také s relativně významným 

uplatněním vlastních názorů, a to nejen v závěrech na konci textu. Na druhé straně je 

zřejmé, že se v práci také projevují některé dílčí prohřešky oproti standardním 

náležitostem, kterými se obvykle diplomové práce prezentují. Na některé dále v 

posudku ještě poukážu.   

 Hned v úvodu svého celkového hodnocení však musím konstatovat, že jsem 

na této práci rád spolupracoval a s radostí vnímal diplomantčino pochopení mých 

dílčích poznámek a rad a zejména stálý pokrok v pojetí a v celkovém zvládání tématu, 

které obecně není právě snadno zvládnutelné. Vyžaduje na jedné straně práci do určité 

míry přehledovou, dobře utříděnou a bohatě dokumentovanou a na druhé straně v řadě 

otázek i hlubší vhled do problému a uplatnění vlastního názoru na věc. Tyto nároky 

předložená práce do velké míry podle mého názoru splňuje.  Po počátečních 

problémech s uchopením tématu se nám společně práci podařilo uspořádat (až na 

nepatrné výjimky) natolik přehledně, že lze zásadní rozdíly v pojetí informační 

politiky EU a USA vcelku zřetelně vysledovat. 

 Jádrem práce jsou samozřejmě kapitoly 2.3 a 2.4, kde jde o přímou 

konfrontaci dvou nejen různých pojetí, ale také o různý stupeň pokroku v rozvoji 

informatizace společnosti na obou stranách Atlantiku. Předešlý a pak ještě další vývoj, 

řekněme až téměř do současnosti, už tuto klíčovou etapu jen rámují a doplňují. Přitom 

úvodní definiční pasáže považuji za až nadbytečné (co je to politika apod.).  

 K dílčím neobratnostem, o kterých se v úvodu svého posudku zmiňuji, patří 

především nadbytečné nepřímé citování (bez přepisu textů v uvozovkách) základních 

děl některých autorů i v případech, kdy jde o všeobecně již přijaté skutečnosti. Jako 

příklad uvádím charakteristiku současné EU na str. 17, kde není třeba opírat se o 

články dalších autorů.  

 Na str. 11 je chybně datován vznik FID (založeno bylo jako  IIB již na konci 

19. století a v uvedeném roce jen přejmenováno). Ne právě profesionálně působí na 

str. 30 graf porovnávající vývoj nezaměstnanosti V EU, USA a v Japonsku. 

Následující graf na str. 32 zase mohl zahrnout  už i rok 2009. Klíčová kapitola 2.3 

mohla být ještě členěna, protože svým rozsahem působí nesouměřitelně s 



následujícími kapitolami. Kapitola 2.4 se sice podle názvu soustřeďuje už do údobí po 

roce 2000, ale do relativně velké části ještě pojednává o 90. letech minulého století.  

 Na druhé straně, v prospěch předložené práce, je třeba výrazně vyzdvihnout 

kvalitu závěrečných pasáží díla. Je to jednak už podkapitola 2.4.2, v níž se autorka 

věnuje aktuální situaci ve vývoji informační politiky EU a USA a při tom využívá 

velmi vhodně textů zpráv "o stavu Unie" jak evropské, tak americké, a pak zejména 

kapitola "Závěr", kde se projevila výborná autorčina orientace v problematice soudobé 

informační politice, zejména v rámci EU. Zde uplatnila hodnotné vlastní hodnocení 

situace, které již do určité míry přesahuje nároky na diplomovou práci.    

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

hlediska vlastního hodnocení popisované situace, podloženého faktografií, jejího 

utřídění a dokumentování souvisícími citacemi významných dokumentů. Diplomantka 

pracovala samostatně a s pochopením pro mé připomínky a náměty. Z hlediska 

vedoucího práce nemám až na výše uvedené připomínky k průběhu přípravy ani k 

výslednému dílu žádné podstatné námitky. 

 Vzhledem k těmto skutečnostem a celkovému hodnocení klasifikuji 

diplomovou práci Bc. Heleny Mikanové stupněm "velmi dobře". 

 

 

 

V Praze 6. května 2014 

 

 

        Doc. PhDr. Rudolf Vlasák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 

Diplomová práce Bc. Heleny Mikanové 
 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Věcná stránka 

zvládnuta, zadání 

především v 

kritickém pojetí 

předmětu zkoumání  

splněno, rezervy ve 

stylu zpracování 

odborného textu co 

do využití citované 

literatury a členění 

textu  

25 bodů 

přínos a novost práce Významným 

přínosem je dobře  

zdokumentovaná 

složitá látka, jejímž 

jádrem je porovnání 

složitých procesů 

vývoje informační 

politiky v EU a USA, 

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 

Jde o vcelku  

odpovídající citační 

kázeň, někde se 

cituje až zbytečně, 

práce  obsahuje i 

velmi obsáhlý 

seznam zkratek a 

použité literatury    

15 bodů 

slohové zpracování Práce je psána 

srozumitelně a 

dobře se čte.  

10 bodů 



gramatika textu Gramatická úroveň 

práce je 

odpovídající 

požadavkům na 

daný typ práce.  

5 bodů 

      

CELKEM   75 bodů 

V Praze 6. 5. 2014                                                                    doc. dr. Rudolf Vlasák  

 


