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

 

Autorka si pro svou práci zvolila velmi aktuální téma spolupráce Prahy a Pekingu v letech 2016-2019, 

respektive bilaterální zahraničně politické spolupráce obou měst v širším kontextu paradiplomatických 

aktivit nestátních aktérů zahraniční politiky. Hlavním cílem práce bylo analyzovat sesterství 

(twinning) Prahy a Pekingu a zasadit tuto spolupráci do širšího rámce vnější politiky ČR vůči Číně.  

 

Autorka si pro tyto účely stanovila pět základních otázek: Jaké jsou legální základy pro pražské 

paradiplomatické aktivity? - Jak je pražská paradiplomacie institucionalizovaná? - Jaká je motivace 

Prahy zapojovat se do paradiplomacie s Čínou/Pekingem? Jak pražskou paradiplomacii vůči 

Číně/Pekingu vnímají ostatní aktéři české zahraniční politiky na centrální úrovni? - Jaké jsou dopady 

pražské paradiplomacie vůči Číně/Pekingu?) 

 

 

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

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

 

Předložená práce představuje z metodologického hlediska případovou studia, která vychází 

z kvalitativní analýzy primárních zdrojů (rozhovory, četné mediální zdroje z českého prostředí, 

oficiální dokumenty hl.m.Prahy). Teoreticky práce vychází z literatury vztahující se k paradiplomacii. 

Práce je logicky členěná a čtivá. 

 

 

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

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

  

Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku. 

 

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Jedná se o práci, která svými ambicemi i rozsahem odpovídá práci diplomové. Autorka propojila 

konceptuální základnu s empirií a provedla široký průzkum mediálního a veřejného prostoru. Největší 

slabinu práce spatřuji ve zdrojích. Ze zřejmých důvodů autorka mohla pro svou empirickou část práce 

použít jen české zdroje. Svůj výzkum také opírá pouze o jeden rozhovor (rozhovor s pražským  

vedoucím oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí), což nepůsobí vyváženě. 

Některá tvrzení vztahující se k zahraniční politice ČR jsou nepodložená či nevysvětlená, což vychází 

z šíře záběru a prostoru, který poskytuje bakalářská práce (viz např. Evropeizace, str. 16 a Pražská 

paradiplomacie a zahraniční politika ČR, str. 22). 

 

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

 

Pro účely obhajoby navrhuji následující otázky: 

 

V čem spočívala specifika sesterství Prahy a Pekingu ve srovnání s ostatními partnerstvími Prahy? 

Jaké jsou konkrétní příklady ekonomického přínosu této spolupráce, které autorka v práci vyzdvihuje? 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B. 

 

Datum:         Podpis: 

 

5.6.2020 

 

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. 


