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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); 
 

P. Felknerová pojednala problematiku “nation brandingu” na příkladu politiky SRN. Jádro 

práce tvoří aplikace teorie “competitive identity” Simona Anholta na politiku SRN za 

pomoci případové studie” (kap 2, s. 44nn.). Za teoretické východisko zvolila koncept 

“vytváření značky” (nation branding) britských autorů S. Anholta a W. Olinse.  

Autorka postupovala metodicky správně. V úvodu k případové studii stanovila základní 

hypotézu, že Německo pomocí koncepce “vytváření značky” (nation branding) posílilo 

využití soft power (koncept J. Nye), a vylepšilo image SRN ve světě s ohledem na 

ekonomické zájmy a politický vliv (s. 44).  

Správně se autorka rovněž věnovala podrobnému teoretickému vymezení pojmu “nation 

branding” (kap. 1, s. 8nn.) včetně měření (Nation Brands Index, NBI) a pojednala kontext 

pojmu soft power.  

V případové studii P. Felknerová začala historickým exkurzem (s. 45n.) a poté analyzovala 

jednotlivé oblasti dané problematiky. Pro potřebu své studie provedla periodizaci problému. 

Pozitivně hodnotím, že autorka do své práce zařadila relevantní dílčí případové studie  

a kampaně SRN:  “Du bist Deutschland”; “Deutschland-Land der Ideen”; turismus; značka 

“Made in Germany” - příklady automobilového průmyslu ect.; příklad image kancléřky A. 

Merkelové ve světě; problém a prezentace závažného tématu imigrace.  

Závěrem autorka konstatuje (s. 101n., s. 105!), že SRN se podařilo úspěšně posílit svou soft 

power metodou “nation brandingu”. Podle autorky Německo v současném globalizovaném 



světě skutečně zvyšuje svou soft power prostřednictvím značky “Made in Germany”.  

 

 

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); 

 

Předložená práce podává kvalitní zpracování problematiky založené na převážně 

cizojazyčných (anglických) odborných textech. Autorka zohledňuje teoretické práce  

i praktické analýzy a využívá také dokumentů získaných z internetu. Autorka použité 

zdroje rovněž v úvodu (s. 3) blíže klasifikuje, jejich rozbor mohl být však důkladnější. 

Výsledná práce vyniká přesnou argumentací, která koresponduje s teoretickou koncepcí 

studie.  

 

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

Práce správným způsobem a přiměřeně využívá relevantních odkazů. Odkazy a citace jsou 

provedeny kvalitně. 

 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

Diplomová práce P. Felknerové je myšlenkově bohatá, čtivá, jazykově vytříbená  

a je přehledně členěná.  

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

 

Splňuje požadavky, obsahuje cizojazyčné resumé  (s. 106) a projekt.  

 

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

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

 

Diskusi při obhajobě bych věnoval úvaze nad teoretickým vymezením konceptu „nation 

branding“. Prosím autorku, aby vysvětlila na konkrétních příkladech, jak postupovala při 

aplikaci teoretické koncepce na případovou studii SRN. Dále uveďte, jak jste vyhledávala, 

získávala a vyhodnocovala příslušné výzkumy (např. GfK) k vnitřní a zahraniční politice 

„brandingu“ SRN. Kladně hodnotím řadu tabulek, grafů a příloh, které jsou nedílnou  

a kvalitní součástí práce. 

 

 

 



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]); 

 

Posuzovaná diplomová práce Petry Felknerové vykazuje známky vlastní promyšlené 

koncepce autorky, vyniká jasnou strukturou, přehledností i srozumitelným způsobem 

výkladu. Za silnou stránku práce považuji fakt, že autorka dobře zvolila proporce  

teoretické i praktické části práce. Výběr dílčích příkladů i způsob aplikace (včetně 

přesného způsobu formulací hypotéz, problémů i konkrétních dokladů) hodnotím velmi 

kladně. Poznatky přiměřeným způsobem zhodnotila a jednoznačně shrnula v závěru.  

 

8. navrhovaná klasifikace. 
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