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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Cílem bakalářské práce je analýza veřejné diplomacie EU (konkrétně Evropské služby pro vnější činnost) 
v průběhu tzv. „ukrajinské krize“, v oblasti sociální sítě Twitter, která umožňuje publikovat a komentovat velmi 
krátké a syntetické zprávy o délce 140 znaků. Téma je velice aktuální a relevantní, vhodně a přesně vymezené 
začátkem ukrajinské krize na jedné straně (listopad 2013), odchodem Catherine Ashtonové z postu Vysoké 
představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (říjen 2014) na straně druhé.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Téma práce je velmi originální, rozsahem i náročností odpovídající úrovni požadované po bakalářských pracích 
na IMS FSV UK. Jádrem práce je původní, kvalitně zpracovaná diskurzivní analýza (převážně kvantitativní 
povahy), která je vhodně zasazena do širokého kontextu současné diskuse na téma tzv. „digitální diplomacie“. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Po formální stránce vykazuje práce menší nedostatky zapříčiněné nejspíše nedostatečnou editací textu. Kromě 
jedné hrubé chyby (str. 27) je možné upozornit na několik překlepů (str. 3, 6, 12...) nebo občasné záměny 
pomlčky a spojovníku (str. 1, 6, 12, 20). Na druhé straně je možné vyzdvihnout zdařilé použití vlastních tabulek 
a grafů. Práce je napsána korektním a čtivým jazykem. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Práce je již svým původním tématem a náročným zpracováním (vlastní sběr a analýza dat) nadprůměrná. 
Neméně fundovaná je kontextualizace vlastní analýzy za použití vhodné a hojné literatury. Mezi slabší stránky 
patří až příliš krátká kritika literatury, opakování některých bazálních informací (např. fakt, že Catherine 
Ashtonová neměla vlastní twitterový účet je v práci zmiňován zbytečně často). Autor rovněž opakovaně 
sklouzává k normativním vyjádřením, hodnotícím „úspěšnost“ používání a „dostatečné využívání“ všech 
možností, které Twitter nabízí – vzhledem k povaze tématu nejsou tyto komentáře na škodu, bylo by však lepší 
vyhradit jim samostatnou úvahu např. v závěru práce. Přes zmíněné drobné nedostatky se jedná o velice zdařilou 
práci. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
Při obhajobě doporučuji položit následující otázky: 1) Do jaké míry je používání „twitterové diplomacie“ závislé 
na konkrétní osobě (resp. osobnosti) diplomata? Nejde v tomto případě o další moderní médium, které 
vyzdvihuje charakterové rysy a dovednost (sebe)prezentace na úkor skutečných schopností a dovedností 
diplomata? 2) Jaká jsou pozitiva a naopak negativa používání těchto úsporných komunikačních kanálů v rovině 
veřejné či státní, která je charakterizována na jedné straně sdílením kompetencí v rámci institucí, na straně druhé 
pak někdy velice komplikovaným meritem věci? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Předloženou práci navrhuji k obhajobě, doporučuji hodnocení stupněm výborně. 
 
Datum: V Praze dne 29. května 2015    Podpis: PhDr. David Emler, Ph.D. 
 


