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

Práce se zabývá britskou veřejnou diplomacií za Blairovy éry, v letech 1997-2007. Autorka v ní klade
důraz na změny, ke kterým v daném období došlo v rovině organizační a koncepční a hledá odpověď na
otázku, jaké jsou hlavní příčiny těchto změn.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Práce je logicky členěna a postupuje od obecného vymezení tématu ke konkrétnímu rozboru britského
případu. Zdrojová základna je dostatečně široká, autorka využila primární i sekundární zdroje

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Na práci oceňuji vhodné zvolení případu Velké Británie, státu, který jako jeden z prvních tematizoval
v rámci své zahraniční politiky využití veřejné diplomacie a aplikoval její moderní metody. Autorka
případ logicky zasazuje do obecného konceptuálního rámce veřejná diplomacie/soft power/nation
branding a velice přehledně zpracovává jednotlivé složky britské veřejné diplomacie i fáze jejího
formování. Práce tak poskytuje ucelený obrázek o problematice.
Kvalitě práce by ovšem pomohlo, kdyby její autorka lépe vymezila výzkumnou otázku; odpověď na ni
by pak prostupovala celým textem a dodala celé práci hlubší analytický rozměr.

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

Navrhuji, aby autorka práce během obhajoby odpověděla na následující otázky:

1) Určuje i nadále Velká Británie trendy ve veřejné diplomacii, případně jaké praktiky se osvědčily a jaké
byly inovovány?

2) V závěru autorka tvrdí, že „jsou to spíše ony vnější impulsy, jež dokáží katalyzovat hlubší změnu (ve
veřejné diplomacii)“. Je to skutečně obecné tvrzení aplikovatelné i na jiné příklady veřejných
diplomacií nebo se jedná o specificky britskou situaci, kde (stejně jako ve většině anglosaských zemí)
veřejná diplomacie má silnější tendenci reagovat na vnější impulsy?

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.
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