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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); 
 

i. originální a zajímavé téma, které je dobře disciplinárně zdůvodněno 
ii. téma práce je specifické, nicméně je vhodně ukotveno v širším disciplinárním konceptu 
veřejné diplomacie; metodologicky pak nabízí detailnější analýzu českého rozhlasového 
vysílání do zahraničí. Jakkoli se nejedná o hlavní agendu veřejné diplomacie, i v českém 
strategickém kontextu je veřejnoprávní vysílání chápáno jako součást veřejné diplomacie. 
iii. zdrojová základna je zcela dostatečná, v empirické části obohacena o relevantní 
rozhovory 
iv. struktura textu je jasná, práce nemá dominantní argumentační linii, nicméně jasně a 
logicky se drží hlavního tématu 

 

 
 

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); 
 

Jedná se o práci s velmi specifickým tématem, která je však vhodně disciplinárně 
ukotvena. Jako vhodné vnímám i analytické napojení na různé modely, které existují 
v kulturně či velikostně srovnatelných zemích – výběr modelů je poměrně komplikovaný, 
protože problematika obecně není příliš rozpracovaná. 



Teoretická část práce je solidně zpracována, empirickou číst považuji za velmi zajímavou 
a svou podstatou originální. 
Vzhledem k tématu práce zpracovala diplomantka velmi zdařilou DP, která je založena i na 
primárním výzkumu ve velmi omezeném zdrojovém kontextu. Určitý limit DP vidím 
v možnosti propojit konceptuální rámec s metodologicky informovanou analýzou, 

 

 
 

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

 
Bez připomínek 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

vynikající 
 

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

 

 
ok 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

žádné 
 

 
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]); 
 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 

Výborně – velmi dobře 
 

 
datum       podpis 
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