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

Bakalářská práce Pražská paradiplomacie: Případová studie sesterství Prahy a Pekingu analyzuje fungování 

pražské paradiplomacie v kontextu zahraniční politiky České republiky a česko-čínských bilaterálních vztahů 

mezi lety 2016 až 2019. Práce má za cíl odpovědět na pět výzkumných otázek, tj. (1) Jaké jsou legální základy 

pro pražské paradiplomatické aktivity? (2) Jak je pražská paradiplomacie institucionalizovaná? (3) Jaká je 

motivace Prahy zapojovat se do paradiplomacie s Čínou/Pekingem? (4) Jak pražskou paradiplomacii vůči 

Číně/Pekingu vnímají ostatní aktéři české zahraniční politiky na centrální úrovni? (5) 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.): 

Silnou stránkou bakalářské práce je rozmanitost pramenů, z nichž studentka čerpá, tj. zákony, strategické 

dokumenty zúčastněných aktérů, mediální výstupy, rozhovor, což klade náročné požadavky na jejich zpracování. 

Práce je logicky a jasně strukturována.  

V úvodní části práce však chybí kritické zhodnocení práce s prameny a metoda, zejména když jedním z pramenů 

je rozhovor s pražským vedoucím oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí. Taktéž by bylo 

záhodno více rozvinout výhody a úskalí spojené s použitím případové studie. Zároveň není jasné, proč si autorka 

vybrala k analýze právě spolupráci mezi Prahou a Pekingem. V teoreticko-metodologickém ukotvení práce 

taktéž postrádám specifikaci spolupráce mezi paradiplomatickými aktéry z jiného státního uspořádání.   

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Jazykový projev v práce je v pořádku, až na pár drobných překlepů. Zdroje jsou řádně citovány, pouze bych 

upozornila na sjednocení hypertextových odkazů v poznámkách pod čarou (tato nekonzistentnost nalezena např. 

na straně 19) a na použití ztrojených uvozovek „,ʻ“ (např. str. 30, 31, 34, 36). Grafická úprava a formální 

náležitosti práce jsou v pořádku.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Bakalářská práce se zabývá zajímavým tématem a odpověděla na otázky, které si v úvodu vytyčila. Práce čerpá 

z rozmanitých primárních zdrojů, avšak slabou stránkou práce je, že autorka neuvádí, jak s těmito zdroji pracuje.  

 

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

Proč byla k případové studii pražské paradiplomacie vybrána právě spolupráce s Pekingem?  

Jak se liší paradiplomacie mezi demokratickými aktéry a mezi hráči pocházející z jiného státního uspořádání? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): B 

 

 

Datum: 9. 6. 2020       Podpis: 

 

 

 

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. 


