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

 

V úvodu práce E. Koptišová formuluje základní problematiku práce ve formě otázky, jaké místo (a z 

jakých důvodů) má gastronomie v rámci moderních trendů francouzské veřejné diplomacie. V jádrové 

části svého textu pak autorka nejdříve mapuje historické souvislosti budování a šíření francouzského 

„gastronomického diskurzu“ a jeho místo v širší francouzské „kulturní identitě“ (kapitola 3) a 

identifikuje specifické rysy tohoto diskurzu ve Francii (kapitola 4). Dále se věnuje nejprve obecně 

moderním diplomatickým trendům ve francouzské veřejné diplomacii (kapitola 5) a v klíčové šesté 

kapitole pak propojuje všechny výše představené oblasti v analýze „gastronomického diskurzu“ 

vlivných aktérů francouzské veřejné diplomacie na sociálních sítích. 

 

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

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

 

Autorka ve své práci čerpá z různých oblastí výzkumu: inspiruje se socio-historickými úvahami o 

formování národních identit (zde odkazuje především k B. Andersonovi a A.M. Thiessové) i koncepty 

z oblasti na pomezí antropologie, politologie a komunikačních studií (kam spadá např. diskutovaná 

„konkurenční identita“ Simona Anholta). V práci s těmito teoretickými inspiracemi E. Koptišová 

dokládá svůj rozhled, sečtělost i schopnost šikovně propojovat různá odvětví společenských věd. V 

závěrečné části (kapitola 6) autorka konečně projevuje zručnost i v práci s prameny (sděleními na 

sociálních sítích), které analyzuje kvalitativně i kvantitativně. 

 

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

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

  

Formálně, jazykově i stylisticky je práce na výborné úrovni. Pečlivá autorka zanechala ve svém textu 

jen ojedinělý překlep (str. 6) či izolovanou chybu ve velkém písmenu (str. 43). 

 

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Předložený text bez pochyb splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. E. Koptišová dokázala 

pojmout široký korpus literatury i pramenů. Za jediný výraznější nedostatek studie lze označit 

poměrně malý prostor věnovaný (badatelsky nejzajímavější a nejcennější) analýze sociálních sítí. 

Není mi taky jasné, proč autorka umístila vše podstatné z „důkazního materiálu“ až do příloh – což 

je pro zvědavého čtenáře nepříliš přátelské. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

 

Autorka by při obhajobě mohla načrtnout své úvahy ve dvou směrech, které naznačuje na str. 81: 



1/ kudy by mohlo vést komparativní rozšíření jejího výzkumu (ke kterým dalším zemím s výraznějším 

„gastronomickým diskurzem“ instrumentalizovaným i v rámci veřejné diplomacie)? 
 

2/ jakou roli hraje gastro-diplomacie v rámci mezinárodních organizací? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

 

Práci doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnotit jako výbornou (A-B). 

 

Datum: 4.9.2018        Podpis: Matějka 

 

 
 

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. 

 

 

 


