
UNIVERZITA KARLOVA V 

PRAZE Fakulta sociálních věd 
Institut mezinárodních 

studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ 

PRÁCE (Posudek vedoucí práce) 
 

 
 
 
 

 

Práci předložila studentka: Evelína Koptišová 

Název práce: Gastro-diplomacie Francie: tradiční „značka“ a 

moderní trandy 

Vedoucí práce: Eliška Tomalová, Ph.D. 

 

1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 
Diplomová práce Gastro-diplomacie Francie: tradiční „značka“ a moderní trendy se zabývá velmi inspirativním 

a aktuálním segmentem veřejné diplomacie a brandingu. Autorka problematiku nahlíží z multidisciplinární 

perspektivy ukotvené v oblasti identity, veřejné složky kulturní diplomacie a budování značky státu. Předložená 

diplomová práce v daném kontextu odpovídá na otázku: „jakým způsobem přispíval k formování francouzské 

identity gastronomický diskurs a dále jak je diskursivně formována gastro-diplomacie na online sociálních 

sítích“ (str. 5). 

 

 
2.   VĚCNÉ   ZPRACOVÁNÍ   (náročnost,   tvůrčí   přístup,   argumentace,   logická   struktura,   teoretické   a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 
Autorka si vybrala téma, které otevírá několik možnosti analýzy. Oceňuji, že ve své práci neustrnula v popisu 

gastrodiplomatické agendy jako součásti veřejné diplomacie státu, ale obohatila svůj výzkum o nové roviny 

spojené s využitím sociálních sítí jako diplomatických nástrojů. Zároveň lze říci, že neopomněla kvalitně 

rozebrat historické a diplomatické zázemí gastronomického diskurzu ve Francii, čímž poskytla ucelený pohled 

na problematiku.  

Práce má logickou strukturu, je přehledná. Z metodologického hlediska představuje jednopřípadovou studii a 

splňuje nároky metodologické i teoretické. Zdroje jsou bohaté, práce se literaturou adekvátní útvaru. Práce je 

doplněna o relevantní přílohy. 

 

 

 
3.  FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 
Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku.  

 
4.  STRUČNÝ  KOMENTÁŘ  HODNOTITELE  (celkový  dojem  z  diplomové  práce,  silné  a  slabé  

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod. 

 
Práce je na velmi dobré výzkumné a analytické úrovni. Autorka prokázala zvládnutí metody i propojení teoretické 

literatury s empirickou částí výzkumu.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 
Doporučuji, aby autorka během obhajoby vysvětlila, zdali se „pnutí mezi republikánskou ideou jednotnosti a 

zahraničně-politickou strategií podpory rozmanitosti“ (str. 79) projevuje i v jiných oblastech francouzské kulturní 

diplomacie nebo zdali se jedná o specifikum gastronomické agendy. 

 

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 
 

Předložená diplomová práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji tedy k obhajobě a 

navrhuji hodnocení A - výborně. 
 

 
Datum:  31. 8.2018 Podpis: 

 

 
 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní 

stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, 
obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může 

dobrou obhajobou napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 


