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Diplomová práce Bc. Heleny Mikanové s názvem „Informační politika Evropské unie v době 

Bangemannových aktivit v porovnání s USA“ přináší shrnující pohled na aktivity v oblasti 

informační politiky v USA a v Evropě v minulých desetiletích, zejména pak v 90. letech 20. 

století, kdy byla mj. publikována tzv. Bangemannova zpráva, která byla jistým mezníkem ve 

vývoji informační politiky EU. Zároveň se jedná o dobu, kdy i díky výrazné akceleraci rozvoje 

ICT výrazně narostla role informační politiky a tedy dobu, kterou je tak z tohoto pohledu 

vhodné detailněji analyzovat.

Práce je formálně dobře strukturována a jejím největším přínosem je vyčerpávající souhrn 

iniciativ, legislativy a strategií navržených či schválených v USA a v Evropě (ES/EU) 

v minulých desetiletích. Díky tomu může být přínosem pro oblast informační politiky obecně.

Z mého pohledu práce však zůstává až příliš zakořeněna v době devadesátých let a málo 

reflektuje současnost, což z ní dělá práci až příliš deskriptivní, bez zásadnějšího vyvození 

závěrů pro současnost. Deskripce historického vývoje informační politiky v obou regionech 

má sice svou jistou relevanci i pro dnešní dobu, ale posledních 20 let (od roku 1994, kdy byla 

publikována tzv. Bangemannova zpráva) bylo v oblasti rozvoje ICT, internetu, komunikačních 

možností i informační politiky tak bezprecedentně bouřlivých, že jejich jen omezená reflexe 

v této práci vede k jen velmi obecným závěrům práce. Chybí mi detailnější popis některých 

iniciativ (zejména Digitální agenda pro Evropu) a zejména kritičtější aktuální zhodnocení 

strategií a iniciativ na obou stranách Atlantiku. Taktéž poněkud postrádám praktickou část, 

kterou by se ověřila efektivnost implementace strategií – zajímavé by bylo například 

metodicky uchopit komparaci vybraného státu USA a porovnatelné členské země EU a 

prokázat na statistických datech jaké výsledky informační politika posledních dvou desetiletí 

reálně může vykázat.

Klíčové aspekty hodnocení jsou uvedeny tabulce níže:
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Hodnocení diplomové práce

Aspekt kv. práce Vysvětlení Hodnocení

metodologie a věcné 

zpracování tématu

Práce je metodicky vhodně zpracována, 

jedná se o systematicky podaný a věcně 

vyčerpávající souhrn strategií, iniciativ a 

dalších aktivit týkajících se informační 

politiky v USA a v Evropě. Chybí však 

praktická část, která by aplikovala shrnutá 

fakta na současnou realitu a vyvození závěrů 

pro současnost je tak spíše intuitivní.

25 bodů

přínos a novost práce Přínos práce je ve vyčerpávajícím shrnutí 

aktivit v oblasti informační politiky v USA a 

v Evropě v minulých desetiletích. Avšak ne 

zcela byla využita příležitost vyvodit z nich 

závěry pro současnost a budoucnost.

10 bodů

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů

Použité zdroje jsou řádně citovány. 

V některých částech práce by byla užitečná 

větší diverzifikace zdrojů – poněkud chybí 

kritičtější pohled na uvedené strategie a 

iniciativy.

15 bodů

slohové zpracování Práce je velmi přehledně a formálně vhodně 

zpracována.

15 bodů

gramatika textu Gramaticky je práce až na výjimky 

(…Baracka Obami…) zpracována na vysoké 

úrovni.

4 body

CELKEM 69 bodů

Celkové hodnocení

Bodový zisk za práci Hodnocení

69 bodů Velmi dobře (2)
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