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

 

Diplomová práce Natálie Volfové zkoumá vývoj v doméně kulturní diplomacie v období pěti let před 

počátek covidové pandemie (2015-19) na příkladu dvou kulturních center: Českého centra v Paříži a 

Francouzského institutu v Praze. Zvolené téma nahlíží optikou konceptu inovace, vychází z odborné 

literatury adaptující tento původně ekonomicko-technologický koncept na studium proměn fungování 

veřejného sektoru. Cíle práce autorka formuluje na s. 8, přičemž ovšem není zcela konzistentní. Její 

deklarovaná „hlavní výzkumná otázka“ směřuje v principu ke srovnání inovací v segmentu kulturní 

diplomacie v obou zemích (přičemž samotná komparace, která by jakožto metoda měla být 

prostředkem k dosažení vlastních cílů výzkumu, je zde prezentována jako cíl sám o sobě), o několik 

vět dále však uvádí, že „primárním cílem“ je „pojmenovat typy inovací“ – tedy v podstatě 

katalogizace identifikovaných změn. Nutno je ještě dodat, že předmětem jejího zájmu je pouze výseč 

celé problematiky, totiž takříkajíc output, změny, k nimž ve zkoumaném období v náplni a formě 

činnosti obou institucí došlo, aniž by se soustavněji věnovala procesům, které k nim vedly.          

 

 

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

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

 

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila relevantní odborné téma, jehož zpracování pojala 

v převážně deskriptivním duchu. Závěrečná komparace působí poměrně mechanicky, je však 

uspokojivě podložena fakty předloženými v předešlých kapitolách.  

 

Zvolená konceptuální perspektiva se i pro všeobjímající povahu centrálního konceptu inovací 

(přinejmenším ve zvolené operacionalizaci) nejspíše ukázala jako méně nosná, než autorka původně 

doufala. Ne zcela uspokojivě z mého pohledu vyšlo uchopení a pojednání kritéria inovačního 

potenciálu (autorka se v závěru na s. 82 vrací k „hypotéze“, jež však nikde v práci nebyla takto 

explicitně formulována). 

 

Práce obsahuje všechny mandatorní části a její struktura je logická a funkční. Nejslabší částí práce je 

podle mého názoru rozbor literatury, který je namísto kritického zhodnocení současného stavu bádání 

v podstatě pouhým přehledem použitých zdrojů. Vlastní pramenná a bibliografická základna práce je 

plně dostačující, byť je samozřejmě škoda, že pandemie autorce znemožnila uskutečnit výzkumné 

rozhovory v plánovaném rozsahu. 

 

 

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

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

 



Jazykový projev autorky je solidní, text byl pečlivě editován a autorce unikl pouze malý počet 

drobných nesrovnalostí (překlep Handl místo Hendl na s. 43; attaché místo zavedeného českého 

atašé; „autonomii nad ministerstvem“ a „ČC jsou vnímány“ na s. 65).   

 

Po formální stránce je práce v pořádku, poznámkový aparát je plně vyhovující. V abecedně řazeném 

seznamu literatury autorce písmeno S zabloudilo mezi O a P. Kim Hwa-džong (Hwajung) není muž 

(s. 32), ale žena, a její příjmení je Kim, nikoli Hwajung.    

 

 

4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 

 

   Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému: 

   [  ] Theses     [X] Turnitin     [  ] Ouriginal (Urkund) 

    

Komentář k výsledku kontroly: Kontrola původnosti práce systémem Turnitin neodhalila žádné 

nedostatky. 

 

 

5. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkový dojem z předložené práce je solidní. Její konceptuální rámec (navzdory všem limitům 

zvoleného konceptu inovací – sympatickou autorčinu sebereflexi nacházíme v závěru na s. 83-84) a 

empirický výzkum spolu dostatečně komunikují, jazyková stránka je solidní, odkazový aparát 

výborný. Rozbor zdrojů a literatury ovšem zůstává spíše na úrovni bakalářské než diplomové práce, 

text je celkově laděn až příliš deskriptivně („Co“?) namísto analyticky (Proč“?). Autorka se 

nepokouší o zásadnější problematizaci zkoumané látky či zvolených konceptů, není také zřejmá její 

představa o zobecnitelnosti získaných poznatků (jež jsou samy o sobě vcelku zajímavé a dokládají 

často velmi inovativní přístupy obou institucí).   

 

Práce splňuje nároky na magisterské kvalifikační práce kladené, její cíle byly (zde ovšem budiž 

připomenuta jejich skromnost) naplněny.   

  

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

1) Nakolik jsou podle Vás zjištění, která se v empirické rovině vztahují pouze ke dvěma pobočkám 

působícím v jedinečných lokálních kontextech, zobecnitelná na francouzskou a českou kulturní 

diplomacii jako celek (respektive na celé sítě FI a ČC)? 

 

2) Jak poznatky, ke kterým jste ve svém výzkumu dospěla, potvrzují či korigují dosavadní poznání 

zkoumané problematiky, jak jej zpřístupňuje dosud publikovaná literatura? 

 

3) K výkladu zvolené metodologie na s. 45 - Je vůbec možné posoudit reálnou (a ne pouze 

deklarovanou) inovativnost kteréhokoli projektu či akce pouze na základě jeho anotace/popisu na 

webových stránkách či facebookovém účtu institutu? V čem ano, v čem ne?  

 

4) Nakolik byste souhlasila s tvrzením, že marketingové využití kulturní diplomacie (pro posilování 

„národní značky“, brandu), kterému se v práci také věnujete jako jednomu z typů inovace, působí 

svou zkratkovitostí přímo proti smyslu kulturní diplomacie, jak jej vymezujete v kapitole 2.4 

(prohlubovat vzájemné porozumění)?   

 

 

 



7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 

   

Diplomovou práci Natálie Volfové doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena známkou 

C.  

 

 

Datum: 22. 12. 2021        Podpis: 

 

 

 


