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1. koncepce práce  

i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 
přiměřenost, původnost; 

ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 
zpracování; 

iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

 
Autorka zvolila pro svou práci téma, které upoutává pozornost politiků i výzkumných 
pracovníků od počátku 21. století. Nation branding se stal v moderní zahraniční politice 
jednou z hlavních složek budování image států. V této souvislosti zvolila autorka pro svou 
případovou studii příznačné téma – německý nation branding a hledala odpověď na 
otázku, jakým způsobem daná země využívá nation branding ve své zahraniční politice.  
SRN vzhledem ke své minulosti nabízí velice zajímavou možnost prozkoumat, jakým 
způsobem lze posunout obraz země v zahraničí.  
 
Petra Felknerová se zaměřila na uplynulých dvacet let německého nation brandingu 
s důrazem na jednotlivé strategie budování image státu. Jako teoretický základ jí 
posloužila Nyeova teorie moci, v rámci které nation branding lze řadit do nástrojů měkké 
moci. Základním konceptem se pak stala Anholtova kompetitivní identita, skrze jejíž složky 
lze zkoumat jednotlivé prvky brandingu. 
 
Zdroje, které autorka k práci použila, jsou dostatečně pestré. Jejich základ tvoří zdroje 
primární – zprávy a dokumenty aktérů činných v oblasti německé veřejné diplomacie.  
 



 
Struktura práce je logická a provázaná. První část je věnována teoretickému a 
konceptuálnímu rámci tématu, ve druhé části se autorka věnuje případové studii – 
německému nation brandingu.  

 

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

 
Autorce se podařilo v předložené práci kvalitně propojit teoretické zázemí práce 
s praktickými aspekty nation brandingu a aplikovat tak koncept kompetitivní identity na 
vybraný případ. Oceňuji zejména její analýzu jednotlivých složek Anholtova šestiúhelníku, 
která takto podrobně v daném případě provedena jinými autory nebyla. 

 

 
 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

 
Nemám k práci zásadní výhrady. Práce splňuje po této stránce nároky na diplomovou práci. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
Autorka psala diplomovou práci v anglickém jazyce. Bohužel musím konstatovat, že 
jazyková úroveň není perfektní. Uvažuje-li autorka o dalším využití textu, doporučuji ještě se 
soustředit na jazykovou stránku. 
 

 
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 

 
Po formální stránce nemám výhrady. 

 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

 
Doporučuji, aby se autorka během obhajoby zaměřila na velice zajímavý postranní aspekt 
veřejné diplomacie, na který během svého výzkumu narazila – na domácí dimenzi nation 
brandingu, respektive na dopady nation brandingových strategií na domácí publikum. 

 

 
7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 

práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 



zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

 
Předložená práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci a doporučuji ji 
proto k obhajobě. 
  

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 

 
Doporučuji hodnocení výborně. 
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