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

V předložené bakalářské práci si autorka klade za cíl odpovědět na výzkumnou otázku: „Jaké jsou kulturní 

strategie státu k udržení národní pospolitosti s krajany a kdo jsou hlavní aktéři české kulturní diplomacie?“ 

(str. 1). Po poměrně rozsáhlém teoretickém úvodu člení text na státní (MZV ČR, Stálá Komise Senátu PČR 

pro krajany, Česká centra) a nestátní aktéry (případová studie Česká škola bez hranic).  

 

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

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

 Práce je svou náročností a rozsahem přiměřená bakalářskému studiu na IMS FSV UK. Text je kvalitně 

teoreticky ukotvený, jakkoliv se teorie týkají spíše fundamentálních pojmů jako je „národ“, „kultura“ a 

dalších. Kritika literatury je pouze strohá, spokojuje se s letmou zmínkou čtyř základních titulů (str. 3).  Práce 

je postavená na dostatečném množství kvalitních primárních i sekundárních zdrojů.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Text je po stylistické stránce kvalitně napsaný, obsahuje minimum překlepů, zamrzí snad jen chybná shoda 

podmětu s přísudkem (str. 22). Poněkud nezvykle působí autorský plurál, místy je totiž obtížné rozlišit, zda 

jde o pluralis modestiae nebo pluralis maiestaticus; množné číslo je používáno i v anglickém Summary, kde 

působí skutečně podivně (viz Royal we, Patronizing we). Čísla odkazující na poznámky pod čarou se 

v českém jazykovém prostředí píšou až za interpunkci (str. 2 a další). Citace v uvozovkách je nadbytečné 

dále zvýrazňovat kurzivou (str. 5 a další); uvozovky na začátku a na konci citací nejsou typograficky 

sjednocené (str. 2 a další), ani jedno z posledně řečeného však nepovažuji za chybu.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Cíl práce formulovaný ve výzkumné otázce není přehnaně ambiciózní, ale vede k jasně strukturovanému a 

přehlednému výkladu, který cíl naplňuje. Jeho nevýhodou však je, že výsledkem je spíše deskriptivní text, 

který má místy encyklopedizující tendence (zejm. část věnovaná státním institucím). V textu postrádám 

jasnější tezi o stavu české kulturní diplomacie – ať již dynamicky v čase, nebo ve srovnání (s jinými oblastmi 

české diplomacie, případně s jinými státy, atp.) –, nebo alespoň „problematizaci“ popisovaného stavu (Proč se 

tak děje?).      

 

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

1) Na základě výše řečeného jasně formulujte tezi o stavu české kulturní diplomacie ve zkoumaném období. 

Jaké jsou např. její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby?  

2) Blíže konkretizujte hodnoty vytvářené kulturní diplomacií pro malý stát jako ČR, kdy monopolizující jevy 

jako „Hollywood“ a „Coca-Cola“ obvykle vnímané za konceptem Soft Power úplně neplatí. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (A-F):  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení známkou „C“, při přesvědčivé obhajobě 

pak známkou „B“.  

 

Datum: V Praze dne 1. června 2021    Podpis: David Emler, m. p. 

 

Doplněno 2. června 2021: Kontrola protiplagiátorským systémem URKUND nezakládá důvodné podezření, že 

by práce byla v rozporu s příslušnými standardy Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy.  


