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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce konfrontuje obecné koncepty české 
zahraniční politiky s koncepty programů českého předsednictví V-4, z výsledků této konfrontace pak postupuje 
jednak k charakteristice výsledků českého předsednictví V-4, jednak k postižení místa a role V-4 v české 
zahraniční politice. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Autor se v práci hlásí ke 
konceptu „politiky nezájmu“, metodologicky ji pojednává jako diachronní komparaci. Zdroje práce sestávají 
z primárních dokumentů české zahraniční politiky, resp. V-4, sekundární literatura se víceméně vyčerpává 
pravidelnými analýzami české zahraniční politiky z pera M. Kořana, resp. O. Ditrycha. 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Styl je občas nepřehledný a kostrbatý, práce jeví známky 
„zápasu“ s jazykem, objevují se občasné pravopisné chyby. 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Práce vychází z poměrně jednostranné báze zdrojů na primární i 
sekundární úrovni, což ji omezuje z hlediska možnosti přijít s nějakým sofistikovanějším přístupem; když se 
takový přístup nabídne v podobě konceptu „politiky nezájmu“, je pouze oznámen a vzápětí opuštěn a 
nevyužit. Práce je tím pádem schopna základního porovnání (které i tak kolísá mezi komparací a prostou 
konfrontací) a zjištění toho, kde a jak se česká zahraniční politika překrývá se specifickou visegrádskou 
politikou, o příčinách toho stavu se však z hlediska postižení příčin nebo mechanismů, které za tím stojí, 
mnoho nedozvíme. Stejně tak se nedozvíme, jestli česká předsednictví nějak přihlížela k předchozím 
předsednictvím ostatních členů nebo anticipovala jejich předsednictví budoucí. Česká zahraniční politika tu 
pak trochu vystupuje jako zvláštní směs autismu, bezradnosti a nezájmu (může být), jenž může být i projevem 
diletantismu nebo ještě něčeho horšího. Autor v práci několikrát konstatuje, že výskyt určitých slovních 
spojení v probraných dokumentech signalizuje, že je téma V-4 reflektováno, s použitou argumentací lze však 
stejně dobře dopět k závěru, že tato spojení jsou tam jen proto, že by jejich absence mohla vyvolat nepříjemné 
otázky u partnerů z V-4 nebo i na jiných mezinárodních fórech. Stejně tak autor několikrát konstatuje, že 
předsednictví jako verbální akce mělo nějaké důsledky, ale nedozvíme se příliš v čem a jak. 

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):  
a) Vysvětlit, jak by autor konkrétně uplatnil či rozpracoval koncept „politiky nezájmu“ pro účely své práce 
b) Vysvětlit, jak by šlo „měřit“ vztah záměrů (jakkoliv vágních) v uvedených dokumentech  a jejich naplňování 
c) Vysvětlit, jestli a jak české předsednictví přihlíželo k předsednictvím dalších členů V-4.  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ /  NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): Práci k obhajobě doporučuji s hodnocením velmi dobře až 
dobře v závislosti na úrovni obhajoby 
 
Datum:         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. 
 
 


