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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Výzkumná otázka, formulace problému:  
Autorka formulovala hlavní otázku (na s. 4): „Jakým způsobem provádí 
veřejnou diplomacii v ČR Velká Británie, Francie a Německo?“ Danou otázku se 
rozhodla vyzkoumat na základě 1. teoretického rozboru veřejné diplomacie 
v první části práce (pomohl autorce vymezit aktéry, nástroje, příp. 
aplikovatelné modely veřejné diplomacie pro následnou „praktickou část“ 
studie); 2. detailní analýzy praxe aktérů veřejné diplomacie třech vybraných 
států v České republice (výběr zdůvodňuje v podkap. 2.3). Cílem práce nebylo 
pojednat komplexní strategii veřejné diplomacie VB, Francie a SRN. Předložený 
příspěvek představuje spíše určitý „výsek“ reality veřejné diplomacie na 
příkladu ĆR. Cíl práce autorka splnila. 
 Teoretický konceptuální rámec 
Autorka podrobně konceptualizuje veřejnou diplomacii. Vychází z definice 
(kap. 1.3), dále z rozdílů mezi tradiční diplomacií a veřejnou diplomacií (1.4.2, 
zvláště srovnávací tabulka na s. 17) a rozebírá příbuzné pojmy (mj. upozorňuje 
na odlišnost veřejné diplomacie a konceptu nation branding). Představuje 
modely veřejné diplomacie (s. 28 nn., a dále s. 31 nn.) V teoretické části práce si 
autorka „připravuje“ kritéria a nástroje pro druhou část práce věnovanou 
konkrétním formám veřejné diplomacie VB, Francie a SRN v České republice.  
Text dokládá, že se autorka v konceptu veřejné diplomacie velmi dobře 
orientuje a je schopna ho pro potřeby své práce vymezit. Zároveň z praktické 
části studie vyplývá, že přes veškerou snahu autorky jsou metody, nástroje a 
dosah veřejné diplomacie VB, Francie a SRN v ČR natolik odlišné, že je nelze 
sjednotit do jednoho modelu. 

Metodologie, analýza, argumentace 
Autorka úspěšně zvládla „praktickou“ část práce. Detailním způsobem při 
současném zachování jednotné koncepce svého pojednání zachytila veřejnou 
diplomacii VB, Francie a SRN v České republice (kapitoly 3,4,5). Autorka 
pracuje s modely veřejné diplomacie, sleduje jednotnou strukturu (v tomto 
pořadí: aktéři, cíle, spolupracující organizace, témata a nástroje). Kladně 
hodnotím, že neopomíjí specifika jednotlivých zemí: VB – pokles zájmu o ČR; 
Francie – důraz na kulturní diplomacii a jazyk; SRN – existence federalismu a 
postoje spolkových zemí, působení politických nadací, důraz na dialog, pluralita 
postojů a témat. V souladu s názvem práce Adéla Blažková rovněž hodnotí, zda 
daná země věnuje pozornost problematice EU (např. podkap. 4.2.7, 5.2.7). 
V závěru pak vyhodnocuje veřejnou diplomacii VB, Francie a SRN ve vztahu 
k předem definovaným modelům (viz konceptualizace tématu), a dále 
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specifikuje podobnosti i rozdíly v přístupech zkoumaných zemí.  

Vedlejší kritéria: 

Zdroje: Autorka využívá široké palety zdrojů, zohledňuje teoretické práce pro 
konceptualizaci tématu.  Pro praktickou část práce využila mj. důkladnou rešerši 
internetových zdrojů. Rovněž provedla rozhovory s aktéry veřejné diplomacie 
třech vybraných států v ČR (viz seznam s. 117, např. DAAD, FES, FNS v případě 
SRN), což velmi oceňuji. Další skupinou zdrojů jsou webové stránky příslušných 
institucí veřejné diplomacie a partnerských organizací. Zdroje autorka řádně 
cituje. V poznámkách pod čarou vysvětluje řadu důležitých detailů (např. na s. 
88), ovšem další podstatné a rozsáhlejší informace správně umísťuje do 
přehledů v příloze práce. 

Styl: Práce je dobře psaná a srozumitelná. 
Formální kritéria: Práce splňuje formální náležitosti. Obsahuje klíčové a 
podrobné přílohy (s. 148nn.) doplňující a shrnující přehledným způsobem 
výsledky autorčiny práce. Přílohy se týkají nástrojů veřejné diplomacie, 
partnerských organizací, témat a sociálních sítí. Jsou pečlivě doplněny 
příslušnými internetovými odkazy. 

Celkové hodnocení: 
Posuzovaná práce překračuje nároky kladené na diplomovou práci. Za silnou 
stránku studie považuji celkovou a dle mého názoru velmi úspěšnou snahu 
autorky uchopit složité a rozmanité téma na příkladu veřejné diplomacie 
vybraných států a jejich aktivit v ČR. Práce je obsáhlá, detailní a velmi 
informativní. Rovněž oceňuji kvalitní teoretické ukotvení tématu. 

Výsledná známka: A 

Podpis/datum: 5. 6. 2020   


