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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 26 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 35 

Celkem  80 71 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 

 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 20 
    

CELKEM  100 91 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi kvalitní. Je potřeba 
vyzdvihnout, že autorka si vybrala poměrně originální téma – prozkoumat cíle 
a způsoby používání veřejné diplomacie třemi klíčovými evropskými zeměmi 
v případě ČR. Veřejná diplomacie nabývá stále na významu. Jde tedy o 
aktuální a relevantní téma. Práce vychází z velmi podrobného konceptu 
veřejné diplomacie i jeho dosavadního výzkumu. 

Je samozřejmě jasné, že zaměření pouze na ČR je určitým limitem. Nicméně 
tento limit je vyvažován hloubkou analýzy. Hlavním přínosem práce je sběr 
originálních dat a jeho vyhodnocení. Autorka provedla velmi podrobný rozbor 
webových stránek a sociálních sítí příslušných organizací. Současně se 
pokusila i o provedení rozhovorů, jejich počet je bohužel menší kvůli omezené 
ochotě zástupců některých institucí komunikovat, který byl ještě zvýrazněn 
dopadem koronavirové krize. 

Z analytického hlediska má práce dobrý základ – s využitím existující 
literatury rozlišuje dva modely veřejné diplomacie. Podle jednoho z nich 
veřejná diplomacie usiluje pouze o zlepšení obrazu v zahraničí, zatímco druhý 
model se snaží i o prosazování zájmů. Vedle toho práce dochází i k zajímavým 
zjištěním ohledně podobností a odlišností v působení všech tří států v ČR.  

V rámci obhajoby by bylo užitečné, pokud by se autorka mohla vyslovit  
k otázce, zda se domnívá, že příslušné tři země v ČR veřejnou diplomacii 
k prosazování svých zájmů skutečně nepoužívají, anebo zda může být toto 
zjištění práce ovlivněno dostupnými a zkoumanými daty (tedy že veřejnou 
diplomacii k prosazování zájmů možná používají, ale autorka nemá 
dostatečná data, aby tuto možnost jednoznačně ověřila). 

Dále by se diplomantka mohla vyslovit k relevanci provedeného výzkumu a 
zvoleného tématu jako takového z hlediska mezinárodních vztahů jako celku 
– je téma veřejné diplomacie tří států působících v relativně malé zemi jako je 
ČR nějak relevantní z hlediska analýzy fungování současných mezinárodních 
vztahů jako celku a vypovídají zjištění práce něco podstatného o tom 
fungování? 
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Vedlejší kritéria: 

Bez připomínek. 

 

Celkové hodnocení: 
 
Jedná se o kvalitně zpracovanou diplomovou práci. Hlavním přínosem je sběr a 
analýza originálních dat. Práce je dobře zakotvena v teoretické literatuře a má 
dobrý analytický aparát. Jediným výrazným omezením je, že obecnost zjištění je 
omezená kvůli omezenému počtu případů (aktivity tří států v jediném a relativně 
malém státu). 

Výsledná známka:  

A 

 

Podpis: 

  


