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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Práce zkoumá polskou veřejnou diplomacii a klade si za cíl zkoumat její proměny na 
základě vlivu domácích politických aktérů a je její roli jako nástroje zahraniční politiky 
státu. Tuto otázku rámcuje konceptem soft power (ne zcela ideálně pod nadpisem 
"teoretická část"). Dále pak detailně a srozumitelně operacionalizuje koncept samotné 
veřejné diplomacie a přestavuje ji jako nástroj zahraniční politiky. Toto pak vcelku 
důsledně využívá v samotné analýze polské zahraniční politiky, přičemž zkoumá vývoj v 
závislosti na změnách ve vládě (vlády Občanské platformy vs. vlády Práva a 
spravedlnosti) a propojení veřejné diplomacie se zahraniční politikou.  

Práce úspěšně naplňuje stanovený cíl, v závěru konstatuje, že veřejná diplomacie Polska 
naplňuje znaky veřejné diplomacie středního státu. Pokud je o vliv domácích politických 
aktérů, autor vcelku přesvědčivě přichází k závěru, že rozdíly v pozicích Práva a 
spravedlnosti a Občanské platformy v zahraniční i vnitrostátní politice sice ovlivňují 
veřejnou diplomacii Polska, ale její základní nastavení nemění. Užití jejích jednotlivých 
nástrojů je ale navázáno na jejich zahraničně-politické priority a potvrzuje veřejnou 
diplomacii jako nástroj zahraniční politiky.  

 

Vedlejší kritéria: 

bez výhrad  

 

Celkové hodnocení: 

Práce je naplňuje stanovené cíle na základě jasného postupu opírajícího se o podrobné 
definování veřejné diplomacie a jejího užití a detailní empirické analýzy a nemám k ní 
vážnější výhrady. Bylo by ale bývalo vhodné, kdyby se autor v závěru práce blíže vyjádřil 
k jejím přínosům vůči dříve prezentované literatuře k polské veřejné diplomacii.  

Výsledná známka:  
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