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Práce Adély Bráchové se věnuje významu a způsobu fungování Česko-německého fondu budoucnosti 

(ČNFB) jako instrumentu soft power zahraniční politiky obou zemí, jejich zahraniční kulturní politiky, 

jako instrumentu rekonciliace a rozvoje široké spolupráce. Zasazuje téma do dobového kontextu a 

ukazuje dynamiku vývoje ČNFB, který se tak snaží reagovat na aktuální společenské potřeby. Téma 

práce nebylo v tomto rozsahu a hloubce ještě zpracováno, i když k některým aspektům vzniku, 

fungování a významu ČNFB vznikly cenné studie, jež práce cituje. 

Práce má logickou strukturu, postupuje od koncepčních otázek, přes obecnější analýzu fungování ČNFB 

až k třem případovým analýzám, které se soustředí na dynamiku změny ČNFB.  

V úvodu autorka zdařile definuje své téma, představuje koncepty, s nimiž pracuje a formuluje 

výzkumné otázky. Dále představuje prameny a literaturu, součástí metody výzkumné práce jsou 

rozhovory klíčovými aktéry ČNFB a s účastníky nového formátu spolupráce, Česko-německé novinářské 

ceny.  

V první kapitole představuje koncept soft power a zasazuje téma do kontextu vývoje česko-německých 

vztahů po roce 1990. Ukazuje, jak bude ve svém tématu naplňovat tři zdrojové soft power – kulturu, 

sdílené politické hodnoty a zahraniční politiku. Následuje představení dalších konceptů a jejich 

naplňování v zahraniční politice obou zemí a v česko-německých vztazích – zahraniční kulturní politiky 

a rekonciliace. Definuje přitom ČNFB jako agenta sui generis.  

Druhá kapitola je věnována vzniku a vývoji ČNFB, jeho funkcím a formám činnosti. Zvláštní pozornost 

přitom věnuje odškodnění obětí nacistického režimu, klíčového úspěchu ČNFB, který mu zajistil 

vysokou společenskou i politickou autoritu. 

Třetí až šestá kapitola představují těžiště práce, protože přinášejí originální analýzu tří aspektů činnosti 

ČNFB v souladu se koncepty soft power a rekonciliace. Prodlužování činnosti ČNFB (kapitola 3.) v letech 

2007 a 2017 slouží jako příklad spolupráce v oblasti zahraniční politiky. Čtvrtá kapitola se věnuje 

novému instrumentu ČNFB – udělování novinářské ceny a tedy oblasti kultury v souladu s konceptem 

soft power. Autorka přitom srovnává česko-německou cenu s obdobnými instrumenty v německo-

francouzském a německo-polském vztahu. Pátá kapitola je věnována tematickému zaměření 

jednotlivých ročníků činnosti ČNFB, kdy fond počínaje rokem 2011 zvýhodňuje projekty, realizované ve 

vyhlášené tematické oblasti, na níž se obě strany musí shodnout – projevují a prohlubují tím shodu, 

pokud jde o politické hodnoty.  

Závěr shrnuje výsledky analýzy, definuje ČNFB jako agenta sui generis a odpovídá na výzkumné otázky 

práce. V souladu s konceptem soft power poukazuje na jeho mnohotvárnou roli ve vývoji vzájemných 

vztahů; na škále vývoje institucí dle ideálního modelu rekonciliace vidí ČNFB ve vývojové fázi, 

definované jako „přehodnocení“.   



Práce je vysoce aktuální, zároveň ale shrnuje důležité aspekty vývoje česko-německých vztahů a 

politiky obou zemí posledních třiceti let. Obsahuje rozsáhlý empirický materiál, založený jak na 

pramenech, tak na unikátních rozhovorech s klíčovými aktéry ČNFB ale i účastníky zkoumaných 

programových instrumentů fondu. Autorka navíc svůj výzkum dobře ukotvila ve vybraných konceptech 

a výsledky tak mohla i zobecnit a posílit tak akademickou hodnotu práce.  

Práce je psána dobrým jazykem, obsahuje minimum jazykových a formálních chyb, je opřena o bohatou 

pramennou základnu.  

Navrhuje se přijmout práci k obhajobě, ohodnotit ji známkou A. V případě úspěšné obhajoby by bylo 

vhodné práci doporučit děkance k vyslovení pochvaly. Po určitých redakčních úpravách by si práce 

zasloužila publikační výstup.  
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