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Posudek na magisterskou diplomovou práci zpracovanou na katedře mezinárodních 
vztahů IPS by měl obsahovat Vaše vyjádření k následujícím bodům. Při zpracování 
posudku můžete použít následující část tohoto souboru, kde vyplníte své hodnocení do 
jednotlivých polí. 
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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); 
 

Koncepce práce je jasná a logická. Autorka si dává za cíl zkoumat roli rozhlasového 
vysílání do zahraničí ve veřejné diplomacii ČR, téma přiměřeně odůvodňuje chybějícím 
zkoumáním této otázky a obecně řídkým výzkumem veřejné diplomacie ČR. Práce je 
deskriptivní, teoreticko-metodologické ukotvení práce v podstatě chybí. Autorka sice v 
úvodu práce představuje tři hypotézy a v závěru pak konstatuje jejich potvrzení, v práci s 
nimi však nijak nepracuje a nemají pro ni zásadní význam. Autorka však projevila velkou 
důslednost a pečlivost jak při výběru zdrojů, (používá velké množství primárních i 
sekundárních zdrojů), tak v celém zpracování práce.  

 
 

 
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); 
 

Práce je v souladu s projektem členěna do šesti kapitol, které postupně představují pojem 
veřejná diplomacie, různé její aspekty, specifika veřejné diplomacie malých, středních a 
tranzitivních států, roli rozhlasového a televizního vysílání a konečně v páté a šesté 
kapitole veřejnou diplomacii ČR a Radio Praha. Všechny kapitoly představují jasně 
formulované a pečlivé shrnutí existujících poznatků, resp. informací z dostupných 



dokumentů. Nutno však říct, že význam prvních čtyř "kontextových" kapitol pro stěžejní 
část práce je poměrně omezený, výjimkou je srovnání Rádia Praha se zahraničním 
vysíláním jiných zemí představeným ve čtvrté kapitole.  

 
 

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

 
Práce splňuje veškeré standardy akademické práce.  
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Stylistická a jazyková úroveň textu je výborná.  
 
 

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

Výtisk je úplný. 
 
 

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

 
 
 

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 odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. 
Práce představuje kvalitní a čtivou deskripci vybraných témat, je založená na důsledné 
práci s poměrně širokým spektrem zdrojů. Mezi slabší stránky práce patří v podstatě 
chybějící teoretická a analytická rovina.  

 
 
8. navrhovaná klasifikace. 
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