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Výsledná práce, kterou diplomantka předkládá, splňuje zadání a navíc dosahuje 
maximálního stupně aktuality skutečností, o kterých pojednává. Předmětem je velmi závažný 
tématický okruh, který představují soudobé informatizační programy Evropské unie. Hned 
zpočátku musím konstatovat, že práce splňuje i náročnější kritéria, než kladená obvykle na 
tuto formu aprobace, jde-li v zadání o komplexnost přehledu. Bylo dosaženo 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 však 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 velmi zdařilých úvodních kapitolách, které zajímavě a výstižně charakterizují 
současnou Unii z hlediska historie, institucionální stránky a hlavních informatizačních 
aktivit, předkládá autorka hlavní část práce, což je čtvrtí kapitola - "Oblasti tvorby evropské 
informační společnosti". Toto jádro práce spočívá samozřejmě v přehledu všech 
nejvýznamnějších pojmů, které se v souvislosti s přechodem na digitalizované občanské, 
kulturní, politické a ekonomické aktivity v EU vynořují. 

Celkově práci hodnotím jako přínosnou, a to zejména z hlediska faktografie, která by si 
zasluhovala ještě malého dopracování o vybrané aktualizace a prezentaci alespoň v 
elektronické formě jako učební text pro část látky probírané v předmětu "informační 
politika". 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 Adély 
Černíkové stupněm "výborně". 
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