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

 

Předložená diplomová práce se věnuje velmi aktuálnímu a relevantnímu tématu, tedy roli českých státních 

institucí v prosazování a facilitaci uplatňování českých občanů v Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ), 

konkrétně na postech vedoucích delegací EU. Sám autor formuluje cíle práce následovně: „Některé členské státy 

Evropské unie prosazují své kandidáty na pozice unijních ambasadorů v zemích svého prioritního zájmu. 

Hlavním cílem této práce je zjistit, zda podobné aktivity vyvíjí také Česká republika a jaké metody k tomu 

využívá.“ Zvolené téma je přínosné nejen z badatelského hlediska, ale zejména z hlediska společenského, neboť 

ČR se v posledních letech na danou problematiku soustavně zaměřuje, o čemž svědčí řada vládních a 

sektorových strategií a koncepcí na podporu Čechů v mezinárodních organizacích a institucích EU. O relevanci 

tématu svědčí i aktuální zájem badatelů z prostředí univerzit a think-tanků, který měl autor při psaní práce 

zmapovaný: „V poslední době se však zájem o toto téma zvyšuje. Nezávisle na sobě se v současnosti 

problematikou zabývají badatelé z Asociace pro mezinárodní otázky a také výzkumníci z Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy v Praze.“ (str. 18) 

 

Patrik Urban ve svém výzkumu postupuje systematicky a v první kapitole zkoumá otázku, jaké země, resp. 

ambasadorské posty, lze z hlediska ČR považovat za klíčové/strategické a na které by tak bylo vhodné 

prosazovat české zástupce. Za tímto účelem autor vytvořil vlastní matici, na základě které obodoval strategické 

lokace. Ve své analýze se zaměřil na geografické, kulturní, obchodní, geopolitické aspekty a otázku energetické 

(ne)závislosti, aby určil celkem 15 zemí, kde by ČR potenciálně nejvíce profitovala, pokud by zde prosadila 

svého vedoucího delegace EU. Výsledná tabulka prioritních zemí se nachází na str. 36-37. Byť se jedná spíše o 

heuristickou metodu určování prioritních zemí pro ČR, splňuje své účely. 

 

Ve třetí kapitole se autor věnuje procesu výběru unijních ambasadorů, politice lidských zdrojů ESVČ a celkové 

působnosti instituce ve světě. Zmíněné procesy posléze konfrontuje s praxí v kapitole 4, která je vesměs 

sestavena z rozhovorů se současnými či bývalými zaměstanci ESVČ. Autor zde vyzdvihuje nejen přístup 

ostatních států k výběrovým řízením v rámci ESVČ, ze kterého by se ČR mohla poučit, ale zaměřuje se na 

konkrétní podpůrné mechanismy, kterými ČR (ne)disponuje pro prosazování svých občanů na prioritních 

postech v rámci diplomacie EU. Závěrem se autor vrací k teoretickým východiskům práce (které se opírají o 

výzkum T. Weisse) a v pozitivním duchu kostatuje, že na základě kroků z posledních let „je zřejmé, že české 

úsilí se značně zefektivňuje. Výsledkem těchto kroků je direktivnější vytipovávání českých kandidátů na 

konkrétní pozice, formalizace mechanismů podpory českých kandidátů, preciznější výměna informací na více 

úrovních atd.“ (str. 74). 

 

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

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

 

Patrik Urban ve své práci jasně demostroval schopnost analytického a systematického výzkumu, který je 

teoreticky i metodologicky ukotven za použití kritického myšlení. Zpracování práce bylo poněkud náročné, 

neboť jeho empirická část závisela zejména na ochotě bývalých a současných zaměstanců ESVČ poskytnout 

rozhovor. V tomto ohledu odvedl Patrik dobrou práci a dokázal zajistit souhlas s poskytnutím rozhovoru s řadou 

respondentů. Práce je tedy postavena zejména na primárních zdrojích, tedy rozhovorech s diplomaty a 

stakeholdery v rámci české státní správy.  

 

Autor aplikoval teoretické východisko založené na práci T. Weisse, která charakterizuje možnosti malého 

členského státu prosazovat své zájmy v zahraniční poltice EU. Patrik Urban spároval kategorizaci T. Weisse se 



svou vlastní, kde „Strategie, které se zaměřují na konkrétní projednávaný dokument“ (Weiss) = Lobbying 

v rámci ESVČ (Urban); „Metoda včasného varování“ (Weiss) = Dlouhodobý monitoring (Urban); „Využití 

statusu insidera“ = Přítomnost ve výběrové komisi (Urban). Daný teoretický přístup je zcela relevantní a vhodný 

a pomáhá kategorizovat možné metody a přístupy ČR v prosazování svých občanů na posty v rámci ESVČ. 

 

Struktura práce je logická a argumentace autora je přesvědčivá. S prameny nakládal autor citlivě a celková 

analýza je vyvážená. Přílohy jsou vhodné a v rámci textu je na ně odkazováno. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce formálně splňuje veškeré náležitosti diplomové práce. Jazykový projev je jasný a v práci se nevyskytují 

výrazné gramatické chyby ani překlepy. Citační norma je konzistentní napříč celou prací.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Patrik Urban předložil vyjímečnou práci z řady důvodů. Za prvé dokázal vytipovat téma, které je z badatelského 

i celospolečenského hlediska velmi aktuální, potřebné a relevantní. Za druhé přistupoval k výzkumu velmi 

svědomitě a strukturovaně, což se odrazilo na kvalitě práce a zejména jejím přínosu díky řadě rozhovorů 

s významnými zainteresovanými stakeholdery. Za třetí svůj přístup vhodným způsobem ukotvil jak 

metodologicky tak teoreticky, přičemž přispěl svým výzkumem do současného vědění nejen empiricky, ale též 

teoreticky. Všechny tři výše zmíněné body se vyskytují současně jen u hrstky závěrečných prací, a tak z mého 

pohledu ani nelze identifikovat slabou stránku předloženého textu. 

 

Student prokázal vhled do problematiky a originalitu myšlenek. Plně souhlasím např. s tvrzením, že „představa 

ESVČ jako národnostně zcela nestranného tělesa, které jedná ‚výhradně v zájmu Unie‘, je spíše ideální model 

než odraz reality. Ukazuje se totiž, že řada států usiluje o své unijní ambasadory v konkrétních zemích a v praxi 

tyto posty také obsazují.“ (str. 17) 

 

Cíle práce byly naplněny. První výzkumná otázka, „zda ČR prosazuje, podobně jako jiné členské státy EU, své 

kandidáty na pozici unijních ambasadorů v zemích svého prioritního zájmu“, byla detailně prozkoumána se 

závěry, že v posledních letech došlo k významnému institucionálnímu pokroku, nicméně úspěšnost se zatím 

příliš neprojevila. Druhá výzkumná otázka byla čistě empirická a měla zkoumat „Jakou aktivitu ČR ve svém 

lobbyingu vyvíjí, respektive jakou strategii dle Weissovy kategorizace využívá?“ Tato otázka byla zodpovězena 

na základě pozorování mechanismů, které ČR využívá a následné aplikace Weissovy kategorizace. V závěru tak 

autor konstatuje, že „Hypotéza práce, která stála takto: ČR prosazuje své kandidáty na post unijních ambasadorů 

v zemích svého prioritního zájmu, podobně jako ostatní členské státy EU, nicméně zatím neúspěšně', tedy 

vyvrácena nebyla.“ (str. 74). 

 

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

 

1. Existuje nějaký ideální model prosazování svých občanů na posty v ESVČ, který implementuje malý 

členský stát? Resp. měla by se ČR někde inspirovat a proč? 

2. V rámci Vašich rozhovorů s českými zástupci v ESVČ, dostal jste nějaké rozporuplné odpovědi, kdy se 

respondenti neshodli ve svých výkladech situace? Nebo mezi nimi existoval konsenzus ohledně 

současného stavu? 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A. 

 

Datum:         Podpis: 

 

24.1.2020        Jan Hornát v.r. 

 


