
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 
PROTOKOL O HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

(Posudek oponenta) 
 

Práci předložil(a) student(ka): Patrik Urban 
Název práce: Strategie prosazování Čechů na pozice vedoucích delegací EU 
 
Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 
 
1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Předložená diplomová práce se zabývá velice zajímavým tématem. Autor se zaměřuje na otázku prosazování 
českých občanů na vysoké pozice v Evropské službě pro vnější činnost, která představuje jakýsi diplomatický 
sbor EU. Cíl práce jako takový v práci formulován není. Pouze výzkumné otázky a hypotéza. 
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Teorie, z níž práce vychází je uvedena jen velice stručně. Paradoxně více prostoru autor věnuje popisu teorie, 
která pro práci není relevantní. Bylo by vhodné teorii více rozpracovat a propojit s metodologií. Autor pro část 
práce vychází metodologicky z přístupu Tomáše Weisse a dále ji rozpracovává. Vhodné by bylo způsob 
kategorizace vysvětlit již v části metodologie, nikoli až v kapitole práce, kde tento postup autor uplatňuje. Autor 
na s. 22 hovoří obsahové analýze primární a sekundárních zdrojů týkajících se národního zájmu, který velice 
stručně rozebírá až v kapitole 1. V tomto kontextu by se obsahová analýza měla týkat pouze primárních zdrojů, 
v nichž by autor analyzoval pojmy, které by mu vzešly z teorie národních zájmů. To se ale v práci neděje. Chybí 
jasné zdůvodnění, proč si zvolil právě uvedené kategorie. Autor používá sekundární zdroje věnující se 
obdobnému tématu, na jejichž základě analyzuje zaměření české zahraniční politiky. Další možností, která by se 
nabízela, je induktivní přístup. Ten by byl založen na kódování a následné kategorizaci primárních zdrojů. Další 
metodu, kterou autor používá, je vedení rozhovorů. Ocenit lze popis výhod a nevýhod rozhovorů, kdy se konaly 
a s kým. Jako problematické lze vnímat chybějící typologizaci rozhovorů a zvolenou strategii – jaký typ 
rozhovoru se jednalo, jak autor postupoval, co konkrétně v rozhovorech hledal. Zda měl předem stanovené 
kategorie, či nechával rozhovor volně plynout a následně prováděl kódování a kategorizaci. Nic takového v práci 
uvedeno není. Navíc by mělo být v práci uvedeno, zda byl uplatněn rozdílný přístup v rozhovorech s experty a 
pracovníky ESVČ, neboť se jedná o různé aktéry zkoumaného problému.  
 
Metodologická problematičnost práce úzce souvisí s formulovanými výzkumnými otázkami práce a hypotézou. 
(s. 23). Ve výzkumné otázce i v hypotéze autor v podstatě dává do srovnání ČR a ostatní členské země EU. 
Nikde ale v práci k takovému srovnání nedochází. Autor tedy nemůže na takto formulovanou výzkumnou otázku 
adekvátním způsobem odpovědět. Obdobně u hypotézy. Pokud autor formuluje hypotézu, lze očekávat, že bude 
v práci provádět kvantitativní výzkum, aby jím svou hypotézu potvrdil či vyvrátil. K ničemu takovému opět 
nedochází. Navíc se lze zamýšlet nad správností formulace uvedené hypotézy. 
 
Práce s prameny a literaturou je na odpovídající úrovni. Uvedené přílohy vhodně doplňují text diplomové práce. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Po formální a jazykové stránce je práce zpracována na odpovídající úrovni. Zvláštně působí velikost písma textu. 

Větší pozornost by si zasloužilo psaní názvů institucí. Na příliš vhodně působí použití 1. osoby množného 
čísla, ke kterému se autor místy uchyluje. Seznam zdrojů by měl být primárně členěn na primární a 
sekundární zdroje. Autorovo členění evokuje, že rozhovory nepovažuje za primární, jakýmiž bezpochyby 
jsou. Z hlediska formálního zvláštně působí poznámka pod čarou č. 262, v níž autor hovoří, že tabulku musel 
rozdělit s ohledem na nedostatek místa, přičemž by se nabízela její orientace na šířku. 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 



 
Celkově lze konstatovat, že práce je zaměřena na téma, kterému je nejen v akademických kruzích věnováno čím 
dál více pozornosti. Autor využívá relevantních primárních a sekundárních zdrojů. Větší pozornost by si ale 
zasloužilo teoreticko-metodologické vymezení práce s dobře formulovanými výzkumnými otázkami a 
hypotézami. Pokud by byly brány v potaz uvedené výzkumné otázky a hypotéza, autor je dokázal zodpovědět 
pouze částečně, neboť srovnání s ostatními členskými zeměmi EU se v práci vůbec nevěnoval. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Mohl by se autor vyjádřit k výše uvedeným připomínkám? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
Práci lze k obhajobě doporučit. Navrhuji hodnocení D–E dle obhajoby. 
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