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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Autor se ve své práci věnuje veřejné diplomacii Evropské unie během ukrajinské krize (2013-2014). Zaměřuje se
na specifický a novodobý nástroj veřejné diplomacie – sociální sítě, konkrétně Twitter. Nástroj, který umožňuje
aktérům činným ve veřejné diplomacii krátce a stručně formulovat své postoje a oslovovat tak zahraniční (ale i
domácí) publikum v rámci velice rychlé reakční doby, vlastně okamžitě. Téma je zajímavé ze dvou důvodů – za
prvé se jedná o nový fenomén veřejně diplomatické praxe, za druhé jej EU začala používat v době, kdy se teprve
začaly rozvíjet její veřejně diplomatické aktivity díky ESVČ. Cílem práce je „představit Twitter jako účinný
nástroj veřejné diplomcie“ (str. 4) a ukázat, jestli EU tento komunikační kanál využívala adekvátním způsobem.
Vychází z hypotézy, že ačkoli se ve zkoumaném období Twitter již jako nástroj veřejné diplomacie rozvíjel, EU
nepřikládala tomuto prostředku velký význam.

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

Ke zpracování tématu zvolil autor metody diskurzivní analýzy a zkoumal tak komunikaci jednotlivých
představitelů a institucí EU na Twitteru. Struktura práce je logická a přehledná – v první části se autor zabývá
teoretickými základy studia veřejné diplomacie, druhá část je již věnována konkrétnímu příkladu využití
Twitteru, autor zde analyzuje nejen konkrétní historickou situaci užití Twitteru, ale také silné a slabé stránky
tohoto nástroje a jeho využití v politice. Použité zdroje jsou rozmanité, schází mi zde ovšem teoretická literatura
vztahující se k veřejné diplomacii obecně (zejména autoři J. Nye, J. Melissen a M. Leonard). Vzhledem
k danému teoretickému vymezení, kdy autor píše, že „východiskem je teorie veřejné diplomacie“ (str. 4), bych
očekávala hlubší teoretické zázemí vycházející ze základní literatury k tématu.

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

Až na drobné nedostatky (překlepy, pomlčky) je práce po formální i jazykové stránce v pořádku.

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

Práce je na dobré úrovni. Oceňuji, že autor se věnoval vlastnímu původnímu výzkumu a lze o říci, že tak
obohatil současný stav bádání v dané oblasti veřejné diplomacie a využití sociálních sítí a digitálních prostředků.
Slabší stránky práce spočívají v první řadě v nedostatečně zpracovaném teoretickém zázemí výzkumu, chybí zde
odkazy na základní texty k tématu. Autorovi bych také vytkla způsob, jakým využil možnosti diskurzivní
analýzy, očekávala bych např. podrobnější vysvětlení výběru a užití klíčových slov a témat.

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

Doporučuji, aby se autor zaměřil během obhajoby na vztah mezi tradičními a moderními nástroji veřejné
diplomacie. Dá se usoudit na základě předloženého výzkumu, že možnosti, které skýtají sociální sítě a digitální
média, mohou vyvolat odklon od klasických veřejně diplomatických metod?

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

Datum: 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.


