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

 

Bakalářská práce Roberta Fraňka zkoumá úspěšnost snahy české zahraniční politiky ovlivňovat náplň a 

směřování Východního partnerství. Činí tak formou tří případových studií věnovaných českým předsednictvím 

v relevantních mezinárodních uskupeních, EU a Visegrádské skupině, v období 2007-12. Táže se po schopnosti 

české diplomacie prosadit v této roli své tematické priority do předsednických programů, nastolit je jako reálnou 

náplň jednání daného uskupení a v nich získávat podporu pro své návrhy a představy. Cíle práce jsou jasně 

formulovány v jejím úvodu.   

 

 

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 bakalářské práci. K jeho adekvátnímu zpracování bylo 

zapotřebí obsáhnout vedle publikované sekundární literatury i poměrně rozsáhlý soubor primárních zdrojů. Při 

zpětném pohledu je škoda, že autor nevyužil i možnost provést rozhovory s aktéry.  

 

Předložená práce je svým zaměřením empirická, autor neměl ambici pokusit se o teoretickou reflexi tématu. Stať 

je detailně a velmi přehledně strukturovaná. Autorova argumentace je logická a dobře podložená.  

 

Zařazení seznamu použitých zkratek prospělo srozumitelnosti textu. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

  

Jazykový projev autora je vyhovující, vyznačuje se velmi úsporným stylem. Po literárních požitcích je sice 

potřeba poohlédnout se jinde, nicméně text je velmi dobře srozumitelný a netrpí gramatickými chybami. 

K odkazovému aparátu ani dalším formálním náležitostem práce nemám připomínek. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Práce jako celek zanechává solidní dojem, nemá žádnou zásadní slabinu. Autor prokázal svou schopnost 

samostatně formulovat, prozkoumat a formou bakalářské práce zprostředkovat relevantní odborné téma. 

Cíl práce byl z mého pohledu naplněn: autor vypracoval tři případové studie, syntetizoval dílčí poznatky a 

zodpověděl vytyčené výzkumné otázky, to vše v přiměřeném rozsahu a na základě dostatečně obsáhlého 

souboru relevantních primárních a sekundárních zdrojů.  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

 

 

Z jakého důvodu autor rezignoval na možnost provést interview s aktéry (úředníky MZV apod.)?  

 



Lze na základě provedeného výzkumu usuzovat na narůstající zkušenost (a tedy obratnost a efektivitu) české 

diplomacie s předsednictvím v multilaterálních organizacích?  

 

Větší prostor snad autor mohl věnovat tematizaci a reflexi priorit ČR ve vztahu k východní Evropě. Hrála podle 

něj v tomto ohledu nějakou roli politická orientace tehdejších vlád (ve všech třech případech šlo o vlády 

pravého středu)?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  

 

Bakalářskou práci Roberta Fraňka bez výhrad doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm velmi 

dobře.  
 

Datum: 14. 1. 2016        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiloţený 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 můţe dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


