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

 

Ve své diplomové práci se autorka věnuje kulturní diplomacii Francie a České republiky, 

jejichž kulturně diplomatickou agendu podrobuje rozboru na základě jejich schopnosti a 

možnosti danou oblast inovovat.  

Zvolené případy se velmi odlišují. Francie je zde zástupcem velkého státu  s dlouhou kulturně 

diplomatickou tradicí. Státu, který od počátku dvacátého století platil za průkopníka nových 

metod a sfér spolupráce v rámci kulturní diplomacie. Francouzská síť zahraničních center je 

nejrozsáhlejší na světě, spektrum aktérů je velmi různorodé. Česká republika představuje 

v daném kontextu malý stát disponující menším zahraničním zastoupením a skromnějšími 

finančními zdroji. Její (samostatná) kulturně diplomatická tradice začala až v roce 1993.  

Srovnání obou případů tak nabízí vhodné testovací prostředí pro inovační trendy a 

mechanismy dvou velmi rozdílných typů aktérů. Hlavním cílem práce je pojmenovat základní 

inovační trendy kulturní diplomacie obou států a nabídnout jejich typologizaci. 

 

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

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

 

Autorka si ve své práci zvolila velmi ambiciózní cíl analyzovat inovativní prvky v kontextu 

tvorby a realizace kulturní diplomacie. Práce nabízí velmi přehledným způsobem zpracovaný 

teoretický úvod do studia inovací v oblasti veřejné správy, stejně jako hlavní koncepty 

spojené se studiem veřejné a kulturní diplomacie. V empirické části se zaměřuje na stěžejní 

rysy kulturní diplomacie ČR a Francie (administrativní tradici, organizační rámec, partnerství, 

koncepční dokumenty a komunikaci). V závěrečné části pak srovnává inovační potenciál a 

uskutečněné inovace u obou případů. Práce je logicky strukturovaná. 

 

Autorka pracovala s širokou škálou primárních i sekundárních zdrojů. Oproti původnímu 

plánu práce mohla vzhledem k nepříznivé situaci realizovat jen malé množství rozhovorů, 

které tak použila jen jako doplňkový zdroj. 

 

 

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

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

 

Jazyková i stylistická úroveň textu je dostačující. 

Po formální stránce je práce v pořádku. 

  



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.): 

  

Práce je na dobré úrovni, autorka velmi obsáhle a pečlivě zpracovala hlavní prvky současné 

francouzské a české kulturní diplomacie. 

Celkové vyznění je více popisné. Etablované koncepty spojené s veřejnou diplomacií a novou 

veřejnou diplomacií, stejně jaké inovace ve veřejné správě by si zasloužily více kritický 

přístup. 

Hlavním úskalím textu je práce s teoriemi inovací a jejich odlišením od běžných posunů a 

změn na úrovní aktérů a témat. 

 

6. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost 

reflektovat připomínky, posun od původního záměru apod.) 

 

Během přípravy i psaní práce jsme s autorkou práce komunikovaly pravidelně. Natálie 

adekvátně reflektovala mé připomínky. 

 

7. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

1) Lze na základě předložené práce usuzovat na odlišné možnosti inovovat 

diplomatickou agendu v případě malého a velkého státu? 

2) Poukázal daný výzkum na specifika inovací v oblasti kulturní diplomacie ve srovnání 

s obecnými teoriemi inovací ve státní správě? 

 

8. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

     (A a B výborně, C a D velmi dobře, E dobře, F nevyhověl): 

 

Diplomovou práci Natálie Volfové doporučuji k obhajobě  a navrhuji hodnocení B. 

Datum: 27.12.2021         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. 


