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

Bakalářská práce Kateřiny Davidové se na příkladu britské zkušenosti z období 1997-2007 zabývá vybranými 
koncepčními problémy veřejné diplomacie.

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

Zvolené téma svou náročností i rozsahem odpovídá možnostem bakalářské práce, autorka se při jeho zpracování 
mohla opřít o dostatečně rozsáhlý soubor primárních i sekundárních zdrojů.

Po věcné stránce nemám k práci připomínky, autorka obstála jak při své snaze obsáhnout v teoretické rovině 
proměnlivý koncept veřejné diplomacie, tak i, v rovině empirické, specifika situace Spojeného království. 
Autorčinu práci se zdroji považuji za zcela korektní, její argumentace je přesvědčivá.

Mám však jisté pochybnosti ohledně zvoleného zacílení a struktury práce. Tím, že se autorka v podstatě zabývá 
třemi odlišnými, ne zcela dostatečně hierarchizovanými  problémy/výzkumnými otázkami, z nichž každému je 
věnována srovnatelně rozsáhlá část práce (vymezení, metody a možnosti veřejné diplomacie; vztah vlády a 
aktérů veřejné diplomacie; impulzy ke změně strategií veřejné diplomacie ), dochází do určité míry k rozpadu 
práce do tří víceméně samostatných celků. Šťastnější volba by patrně byla rozhodnout se pro jedinou hlavní 
výzkumnou otázku/tezi a jí podřídit celou koncepci práce, včetně stránkového rozvrhu.  

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

Jazyková úroveň práce je solidní, text je srozumitelný a čtivý. Škoda jen, že se autorka nevyvarovala některých 
rušivých anglicismů („adresovat“, s. 2)

Odkazový aparát je adekvátní a pečlivě editovaný a i celkově práce působí velmi úpravně.

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

Autorka v předložené práci prokázala schopnost samostatně formulovat a přesvědčivě zpracovat relevantní 
odborné téma, vytyčené cíle práce byly bezezbytku naplněny.

Rozbor literatury dobře plní svoji přehledovou funkci, méně však již nabízí kritickou diskusi zdrojů, s nimiž měla 
autorka možnost pracovat. Na jaké problémy či „bílá místa“ v dostupných zdrojích narazila? 

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

Nakolik autorka souhlasí s připomínanou tezí „ztržňování“ současných mezinárodních vztahů, kdy se 
maximalizace tržního podílu v globální hospodářské soutěži stává základním zájmem státu, jemuž je podřízeno 
fungování jeho zahraničněpolitické a komunikační mašinérie (s. 12)? 



Do jaké míry Británie byla/je „modelovým“ státem, který by (díky jazyku, etablovaným institucím atd.) 
v evropském/celosvětovém měřítku formoval představy o roli a formách veřejné diplomacie? A naopak lze 
dohledat indicie, že Britové sami soustavně přejímali podněty z prostředí jiných států (ohlas francouzské či 
americké praxe atp.)?

Jeví se při pohledu za hranici chronologického vymezení práce (labouristická vláda po roce 2007, koaliční 
vláda) pozdější z obou analyzovaných období (po roce 2001) spíše jako výjimka z pravidla spíše volného 
centrálního řízení veřejně-diplomatických aktivit, anebo jako počátek dosud trvajícího trendu důslednější 
koordinace veřejné diplomacie a jejího navázání na oficiální strategické priority zahraniční politiky státu? 

Jak se britská veřejná diplomacie ve sledovaném období vyrovnávala s procesem devoluce? 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Bakalářskou práci Kateřiny Davidové doporučuji k obhajobě. Hodnotím ji na pomezí stupňů výborně a velmi 
dobře.

Datum: 10. 6. 2014 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.


