
                       Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
                       Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 
                       Albertov 6, Praha 2 128 43 

 

 
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce:   Analýza vlivu zahraničních aktivit českých politiků na vývoj 
zahraničního obchodu a investic 
Autor práce:  Pavel Hofman 

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Formální stránka práce odpovídá nárokům běžně kladeným na diplomovou práci. Přesto bych 

upozornil na několik stylistických drobností, které lehce vyčnívaly v jinak kvalitně zpracovaném 

textu. Jde zejména o hovorové výrazy, které se v akademickém jazyce běžně neužívají. „Čtvrtá 

závěrečná kapitola se točí kolem výzkumné otázky…“ (str. 13). Nebo „…model pasuje na data 

výtečně…“ (str. 67) a „…model dobře pasuje na data…“ (str. 82).  

Výrazný problém se ovšem týká citací, a to v celém textu. Autor sice dobře cituje autory a rok vydání 

knih, nikde se ovšem nedozvíme strany citovaných a parafrázovaných pasáží. Toto považuji za 

poměrně velkou chybu, která výrazně snižuje možnost čtenáře najít si zmiňované pasáže a seznámit 

se s pracemi sám. Přesto je možné, že se jedná o katederní politiku, která takový zvláštní druh citací 

umožňuje. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Autor práce jasně a srozumitelně zformuloval zajímavou hlavní výzkumnou otázku: „zda má česká 

ekonomická diplomacie, resp. její dva nástroje: zahraniční cesty politiků nejvyšší úrovně 

(vrcholné státní návštěvy) a zastupitelské úřady signifikantní dopady na zahraniční obchod a 

přímé zahraniční investice (PZI), jež v důsledku ovlivňují hospodářskou prosperitu země.“ (str. 

11). 

Logicky z ní pak rozpracovává dílčí výzkumné podotázky, které jsou jasně uchopitelné. Celkově 

je cíl práce pěkně vymezený, a autor se jej v práci dobře drží jako vedoucí linie. 

Drobnou výtka by se dala směřovat na pojmenování dílčích výzkumných podotázek jako 

hypotéz. Nejde o žádnou velkou chybu, protože tento pojem se v české sociální vědě běžně 

užívá mimo svůj původní kontext. Hypotéza je totiž z teorie vyvěrající předpoklad kauzálního 

vztahu. Jelikož ovšem autor nemá žádné pevné teoretické ukotvení těžko lze dílčí podotázky 
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vymezit jako hypotézy. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

S předchozí kritikou souvisí další výtka a to název první podkapitoly první kapitoly: „1.1 Teoretické a 

metodické přístupy ke studiu diplomacie a ekonomické diplomacie“, který nekoresponduje 

s obsahem. V dané kapitole se nesetkáme s žádným teoretickým přístupem. Jde spíše o soubor 

definic, které ovšem nejsou to samé co teorie. Nejblíže určitému pojetí teorie bylo zdárné využití 

konceptuální dichotomie makro a mikro pohledu na ekonomickou diplomacii z pera Judity 

Šťouračové (str. 18).  

A s tím tedy souvisí širší otázka teoretické (ne)ukotvenosti. Práce postrádá jasný teoretický rámec. 

Za poněkud netradiční lze určitě považovat využití encyklopedií v diplomové práci. Zřejmě se 

nejedná o něco nevyužitelného, na této úrovni akademické práce se ovšem jedná o jev minimálně 

nezvyklý. Na encyklopedie bývá často odkazováno například při etymologickém výkladu pojmu, 

nikoliv však pro definici samu. S tímto se setkáme například na straně 15, kde je odkazováno na 

Encyklopedii Britannica a Oxford English Dictionary(obé mimochodem zcela bez citace) nebo na 

straně 16, kde se setkáme s odkazem na Encyklopedii diplomacie (opět bez citace). 

Jako protiváhu vynikající práce s literaturou zmiňme například pasáž, kdy autor skvěle rozebírá 

otázku gravitačních modelů, které hodlá využít pro analýzu české ekonomické diplomacie (str. 52). 

Lehkost s jakou autor presentoval dosavadní literaturu, svědčí o přehledu v dané problematice. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Z hlediska volby konkrétní metody (či metodologie) nelze autorovi nic vyčíst. Přehled s jakým 

dokázal model popsat a suverenita s jakou s ní pracuje, svědčí o jejím vynikajícím zvládnutí (viz 

například vlastní zlepšení modelu na str. 57). 

Z hlediska práce s daty lze pochválit jasné omezení empirie (str. 58). Ovšem hned v zápětí musí přijít 

výtka. Autor se otevřeně přiznává, že teprve až po započetí výzkumu zjistil, že určitá data nejsou 

dostupná (str. 59). Toto je ovšem výrazná metodologická chyba. Otázka dostupnosti dat se řeší již při 

formování research designu a jakkoliv dlouhá pasáž textu a obviňování neochoty úředníků tuto 

chybu příliš nezastíní. 

Na druhou stranu tato omezení otevřeně a jasně vymezil a ukázal tak čtenáři, kde mohou být limity 

výzkumu. Současně se zdárně a flexibilně snažil tato nedostupná data nahradit skrze úpravu modelu. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Zde musí recenzent v duchu kritické vědy provést vlastní sebereflexi a přiznat, že jako autor tíhnoucí 

ke kvalitativním přístupům, nemůže ověřit správnost výsledků. 

Lze se však vyjádřit, že autor dokázal výsledky detailně rozpracovat a vyvodit z nich závěry, které 

jsou i pro laika poměrně srozumitelné.  
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Autor se v závěru vrací k na počátku stanoveným výzkumným podotázkám a jednu po druhé detailně 

rozebírá a zodpovídá s jasným odkazem na data. 

Zdárně také výsledky zasazuje do širšího kontextu tématu, tedy zdali skutečně lze říci, že dané 

ekonomicko-diplomatické nástroje vymezené autorem mohou přispívat k větší hospodářské 

prosperitě země či nikoliv. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Nakonec bych přece jen zmínil jednu výraznou slabinu práce. Z hlediska celé struktury působí práce 

poněkud ambivalentně. Na jednu stranu se jedná o práci zaměřenou na výzkum jasně vymezeného 

tématu, na druhou stranu se v práci setkáme s pasážemi, které s vymezeným výzkumem vůbec nijak 

nekomunikují a s tématem příliš nekorespondují. Mám na mysli například podkapitoly 1.3. Aktéři a 

nástroje české ekonomické diplomacie, u níž většina obsahu je jen obšírnou deskripcí, která 

samotnému výzkumu příliš nepřináší. Určité pasáže jsou vlastně zcela zbytečné například 

podkapitola 1.3.6. Organizace založené státem, kterou by šlo zcela vynechat.  Není tak jasné, jestli je 

cílem práce popsat podobu a strukturu české ekonomické diplomacie nebo provést kvalitní výzkum 

za použití gravitačního modelu. Deskripce struktur apod. je legitimním cílem, ovšem v této práci je 

nadbytečnou a odvádí od tématu. 

Celkově ovšem práci považuji za zdařilou. Zejména pak osobně oceňuji fakt, že jde o první využití 

gravitačního modelu na analýzu ekonomické diplomacie v Česku. Inovativnost a kreativita by měly 

být vůdčími principy poznávání. Taktéž bych vyzvednul suverenitu, která čiší z práce s modelem a 

interpretace jeho výsledků. 

 

 

Otázky k obhajobě 

Skutečně autor věří, že je „Státy si už nejsou vojenskými protivníky, ale stále častěji a intenzivněji 

ekonomickými konkurenty. Jak poznamenal P. Robejšek (2001 a 2002): „Diplomacii musí určovat 

ekonomika.“ nebo také „Klasická zahraniční politika tiše zesnula.“ (str. 14; například v kontextu 

Ukrajinské krize etc.)? 

 

Je skutečně ambivalence plynoucí z balancování mezi lidskoprávní a ekonomickou rovinou 

zahraniční politiky horší než cynismus její ekonomizace?: „Nejhorší možnou variantou je 

kombinace obou přístupů, kdy se nedají brát vážně měnící se stanoviska politiků.“ (str. 29)? 

 

Uvědomuje si autor, že je práce prostoupena celou řadou prvků neoliberální hegemonie? 

Například „Řada bariér mezinárodního obchodu s členskými zeměmi se stala minulostí a 

svobodnému obchodu už téměř nic nebrání.“ (str. 43); „Některé z nich však v případě Česka 

vzbuzují pochybnosti, např. Mezinárodní velrybářská komise či Mezinárodní organizace pro 

kakao. Jaký může mít ČR prospěch z těchto organizací?“ nebo „Po roce 1989 se začal zahraniční 
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obchod čím dál více orientovat na vyspělé západní země v čele s Německem a sousedními 

státy.“ (str. 44). Víra ve svobodu přinášenou skrze trh; neoliberální dogmatismus efektivity nebo 

přesvědčení, že jen kapitalistické státy jsou „vyspělé“ nejsou přirozenými jevy, ale 

hegemonickými nástroji moci. 

 

Datum:  15. května 2015  

Autor posudku:  Mgr. et Mgr. Jan Blažek  

 

Podpis:  

 


