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

Autor si vybral téma, které je v literatuře a výzkumech poměrně frekventované: Českou zahraniční politiku vůči 
Visegrádské skupině. Aby se vyhnul opakování již napsaného, zvolil si nový, ale poměrně úzký úhel pohledu: 
soustředil se na analýzu předsednictví ČR ve Visegrádské skupině a specificky na to, zda a jakým způsobem tato 
předsednictví reflektovala cíle české zahraniční politiky, jaká byla výslednost těchto předsednictví a v obecné 
rovině zda byla Visegrádská skupina předmětem zájmu nebo nezájmu politiky jednotlivých vlád ČR.

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

Z hlediska metodologického se autor hlásí k diachronní komparativní metodě, tedy srovnání jednotlivých 
českých předsednictví ve Visegrádské skupině z hlediska výše uvedených otázek. Soustředí se přitom na 
prezentaci a analýzu relevantních dokumentů a hodnocení českých předsednictví v sekundární literatuře.
Práce má logickou strukturu, danou posloupností předsednictví. V úvodu představuje své téma, výzkumnou 
otázku, metodologii a metodu, stručně představuje koncept nezájmu, tak, jak jej rozpracoval Petr Drulák. 
Práce je založena především na oficiálních dokumentech a tedy primární literatuře. Výběr dokumentů je 
poměrně úzký (srovnání vládních programových dokumentů, koncepčních dokumentů v oblasti zahraniční 
politiky a programového zaměření jednotlivých předsednictví), ale pro zjištění přelivu priorit mezi různými 
úrovněmi politiky a pro ověření přítomnosti tématu Visegrádské skupiny v těchto úrovních politiky nicméně 
dostatečný. 

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

Autor udělal v průběhu práce pokrok ve formálních náležitostech psaní a při redakci textu. Nicméně, jeho styl, 
syntax a někdy i gramatika (psaní čárek) vyžaduje další práci. Řada vět je nadále krkolomná a některé jsou tím i 
málo nesrozumitelné.     

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

Autor představuje koncept nezájmu poněkud příliš stručně, práci by prospěl jeho podrobnější rozbor. 
Práce postupuje logicky, prezentuje hlavní zkoumané dokumenty, vyhodnocuje zmínky o Visegrádské 
spolupráci, stejně jako priority jednotlivých předsednictví a jejich výsledky. Vyhodnocuje přeliv obecných 
priorit zahraniční politiky do českých předsednictví i přítomnost tématu Visegrádu v politice jednotlivých vlád. 
Sekundární literatura je ovšem vzhledem k specifičnosti tématu velmi úzká, omezuje se prakticky na analýzy 
Michala Kořana. Autor sice mohl odkázat na širší literaturu o Visegrádské skupině (a to i zahraniční) obecně, pro 
takto specificky vymezené téma ale zatím širší výběr sekundárních zdrojů chybí.
Autor proto kompenzuje nedostatek sekundární literatury rozborem pramenů, i když tento rozbor má bez opory 
na mnohostrannější odborné akademické a expertní, nebo alespoň publicistické analýzy často spíše přehledový 
charakter. Autor nicméně každé jednotlivé předsednictví vyhodnocuje, dospívá k závěrům, které jsou věcné a 
kritické. Z tohoto hlediska jde o práci poctivou a samostatnou, autor udělal v průběhu psaní značný pokrok. Ve 
svém závěru odpovídá na své výzkumné otázky. 



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

Autor by měl podrobněji vysvětlit použití koncepce nezájmu, jak ji formuloval Petr Drulák, a prohloubit své 
hodnocení toho, jaké má nezájem dopady na českou politiku vůči Visegrádské skupině.
Za druhé se navrhuje, aby se autor vyjádřil k tomu, zda je možné z přístupu české politiky a průběhu 
předsednictví usuzovat, jakou představu o cílovou formě, případně institucionalizaci, Visegrádské spolupráce 
měly jednotlivé vlády, jež spadají do období zkoumání.   

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Přes uvedené nedostatky se navrhuje přijmout práci k obhajobě a ohodnotit ji v případě úspěšné a přesvědčivé 
obhajoby známkou velmi dobře. 

Datum: 8. 6. 2014 Podpis: Vladimír Handl

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.


