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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

Zvolené téma je v kontextu České republiky zajímavé a jeho zdůvodnění je v práci 
dostatečné. Teoretický rámec práce, kterým je konceptualizace pojmu soft power, veřejné 
diplomacie jako jejího nástroje a také zdrojů, strategií a dimenzí veřejné diplomacie, je 
vhodně zvolený a obšírně představený (teoretická část tvoří víc než polovinu práce). 
Pokud jde o představení metody, autor se omezuje na stručné konstatování, že se jedná o 
kvalitativní výzkum, a věnuje se spíš představení struktury práce. Domnívám se, že by 
bylo vhodné alespoň pojmenovat stěžejní kategorie konceptualizující soft power a 
veřejnou diplomacii a rigorózněji je použít jako jasného rámce pro analýzu české veřejné 
diplomacie (viz i hodnocení zpracování práce). 
Množství a šíři použitých zdrojů považuji za jednu z hlavních předností práce., a to jak v 
její teoretické, tak empirické části. Pokud jde o teoretickou literaturu, autor je věnuje spíš 
jejímu deskriptivnímu představení bez větší kritické reflexe, na druhou stranu je patrné, že 
autor literaturu skutečně detailně nastudoval a pochopil, včetně uvedení relevantních 
empirických příkladů. 
Struktura textu je vhodná a přiměřená, pouze s výjimkou názvů kapitol – druhá kapitola 
nese název "Empirická část", tou je ale i následující třetí kapitola. 

 
 

 
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 

interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 



včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Autor se pokouší aplikovat představenou konceptualizace soft power a veřejné diplomacie 
na případ české republiky, jasněji tak činí ale pouze u zdrojů soft power ČR. Zejména část 
o veřejné diplomacii by si zasloužila systematičtější aplikaci konceptů strategií veřejné 
diplomacie (Henrikson 2006) a dimenzí veřejné diplomacie (Leonard 2002), obzvláště 
Henriksonovy strategie se v empirické části práce objevují pouze okrajově, a pouze v 
jednom případě v souvislosti s veřejnou diplomacií ČR. Příznačné je, že odkaz na zmíněné 
koncepty se neobjevuje ani ve čtvrté kapitole, která měla podle úvodu zhodnotit, zda ČR 
aplikuje soft power strategie a její instrumenty, ani v závěru práce. Práce J.Melissena 
zmíněná v úvodu práce (Úvod – Zhodnocení použité literatury) se pak v textu neobjevuje 
vůbec. Práce tak plně nevyužívá potenciál představených konceptů a sklouzává z 
analytické do deskriptivní roviny. 
Práce principiálně odpovídá záměru projektu. 

 
 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

Z větší části v pořádku, pouze u online zdrojů někdy chybí datum (rok) nebo i další 
bibliografické údaje. Seznam použité literatury je zvláštně členěný, druhá sekce "Odborné 
články a elektronické zdroje" zahrnuje odborné články, články ze zpravodajských webů i 
primární dokumenty, sekce "webové stránky" je pak pouze seznamem internetových 
domén. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Ze stylistické a jazykové stránky je text v pořádku. 
 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

Výtisk práce je úplný. 
 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Lze ve veřejné diplomacii ČR najít kromě "strategie rozšíření" i některou z dalších 
Henriksenových strategií?  

 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

 
Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. Mezi 
nejsilnější stránky práce patří množství a šíře použité literatury i obsáhlé a jasné 
představení teoretických konceptů, slabší stránkou práce je důslednost jejich aplikace na 
zvolený případ ČR. 



 
8. navrhovaná klasifikace. 
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