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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Cílem autora bylo analyzovat prosazování zahraničněpolitických priorit ČR v jejich předsednictvích ve V4 a 
Radě EU se zaměřením na Východní partnerství. Autor si klade tyto otázky: 

- Prosadila Česká republika vlastní zahraničněpolitické priority do předsednických programů? 
- Podařilo se pomocí předsednictví tato témata prosadit jako reálnou náplň jednání daných organizací? 
- Daří se tyto priority prosazovat skrze předsednictví na unijní úrovni? 

 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Autor ukázal velmi dobrý přehled silnějších a slabších stránek české zahraniční politiky ve východní Evropě. 
Autor zvolil aktuální a důležité téma,  pracuje s primárními i sekundárními prameny.  
 
Za slabé stránky práce považuji: 

a) nedostatečné teoreticko-metodologické ukotvení. Není zřejmé, na základě jakých kritérií autor hodnotil 
úspěšnost prosazování českých priorit;  

b) v některých částech (kupř. kapitola zaměřená na fungování východní politiky EU) je práce příliš 
deskriptivní a chybí důslednější práce s odbornou literaturou. Kritice Východního partnerství se autor 
věnuje pouze na jedné straně (s. 15) a nedostatečně rozlišuje mezi kritikou aktérů a kritikou analytiků;  

c) chybějící reference (kupř. s 22-23 – není jasné, z čeho autor vycházel při formulaci závěrů); 
d) vzhledem k tomu, že autor analyzuje poměrně nedávné procesy, které byly v sekundární literatuře zatím 

reflektovány jenom částečně, práci je možné vytknout chybějící perspektivu tvůrců politiky. Tu mohl 
získat pomocí rozhovorů anebo důkladnějším studiem tisku a projevů a vyjádření tvůrců politiky. 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Práce splňuje většinu formálních náležitostí. Má drobné jazykové nedostatky a na vícero místech chybí odkazy 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Práce naplnila stanovené cíle. Její kvalitě by prospěl propracovanější metodologicko-teoretický rámec a 
důslednější práce s literaturou.   
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  

- Práce se zaměřuje na prosazování priorit ČR. Autor uvádí, že při formulaci programu předsednictví ČR 
ve V4 a Radě EU byly nutné kompromisy, nezmiňuje však podrobněji, o jaké kompromisy šlo. Na 
obhajobě by měl popsat základní ústupky, které ČR učinila vůči svým partnerům ve V4 a/anebo EU. 
Jinými slovy – autor by měl vysvětlit, které z priorit byly výhradně české a u kterých šlo o priority, jež 
si vytyčily i další partnerské země. Postačí, pokud to autor vysvětlí na případu jednoho multilaterálního 
fóra.  



 
- Na str. 41 autor uvádí: „Největším nedostatkem české zahraniční politiky vůči Východnímu partnerství 

je neschopnost dlouhodobě prosazovat vlastní zájmy na více úrovních a dovolím si říci, že i jistá 
nevyspělost. O Východním partnerství neexistuje na politické scéně téměř žádná diskuze. Mimo MZV 
je občas aktivní pouze premiér, když zastupuje Českou republiku na summitech V4 a EU.“ Autor by 
měl na obhajobě vysvětlit, z jakých zdrojů vycházel při formulaci tohoto závěru – v obsahu práce je pro 
tyto výroky jenom částečná opora.  

 
- Doplňující otázka: v důsledku ukrajinské krize patřila v letech 2014-15 východní politika ke klíčovým 

tématem diskuze o české zahraniční politice. Jak autor hodnotí tento vývoj? 
 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji známku dobře. 

Datum:  18.1.2016    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. 
 
 


