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

 

Práce se zaměřuje na změny nadační politiky Česko-německého fondu budoucnosti. Jejím přiznaným cílem je 

tyto změny především popsat, daleko méně pak již interpretovat, analyzovat či zasazovat do kontextů. Práce 

ověřuje hypotézu, že Fond v průběhu času změnil své zaměření „od projektů orientovaných na zpracování 

minulosti, na projekty týkající se budoucnosti“ (s. 4). Text je členěn do tří hlavních částí, z nichž první 

představuje koncepty veřejné diplomacie a rekonciliace, zatímco dvě další popisují historii a projektovou činnost 

Fondu.  

 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorce nelze upřít snahu a úsilí, které se odráží např. v množství získaných empirických poznatků. Uspokojivá 

je také prezentace literatury k tématům veřejné diplomacie a rekonciliace (i přes problematické tvrzení o absenci 

české literatury k rekonciliaci na s. 8 – tématu se věnuje přímo vedoucí práce Dr Kunštát, jehož příslušné 

publikace jsou zde navíc přímo citovány). Text však také obsahuje řadu nedostatků. Prvním z nich je již 

zmiňovaný popisný charakter – autorka často do detailů líčí, co Fond dělá, ale jen minimum prostoru věnuje 

vysvětlení či interpretaci, co z toho vyplývá, proč tomu tak je a co to znamená. Práce se tak často utápí 

v detailech (viz rozdělení projektů do témat, vyjmenování názvů výročních konferencí či členů orgánů Fondu, 

nejrůznější grafy), ale nedefinuje širší souvislosti, díky kterým by také bylo možné odlišit podstatné od 

nedůležitého a zasadit dílčí poznatky do interpretačního rámce. V současné podobě je tak spíše vyčerpávajícím 

souhrnem informací, které ale jsou jen málo propojené konceptuální strukturou či argumentační „červenou nití“. 

Koncepty rekonciliace a veřejné diplomacie autorka sice představí, ale již se k nim nevrací ve vlastní analýze. 

Propojení teorie s empirií je tedy slabé. Problematická je také práce s prameny – autorka svá tvrzení místy 

nekriticky dokládá výhradně oficiálními dokumenty Fondu či rozhovorem s jeho ředitelem. Chybí zde tedy 

reflexe či pokus o triangulaci.          

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazyk a styl práce je poměrně těžký a špatně přístupný čtenáři. To je dáno kombinací tří hlavních problémů: 1) 

Chybí zde rozpoznatelný narativ, tj. příběh, který by propojoval jednotlivé části a na nějž by byly dílčí 

argumenty navěšené. To čtenáři komplikuje orientaci v tom, kde se zrovna v textu nachází a jaký je význam 

jednotlivých částí pro celek. 2) Struktura práce není vždy zcela logická – např. debata o odškodnění 

sudetoněmeckých obětí bezpráví je vložená do kapitoly o orgánech Fondu a jejich obsazení (2.1).  

3) Autorka často opakuje stejná slova, místo aby je nahrazovala synonymy či jinak opsala – viz např. používání 

termínů „bezpráví“, „křivdy“ či „odškodnění“ hned na prvních dvou stranách úvodní kapitoly.       

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce je v konečném hodnocení přijatelná, ale dané téma bylo jistě možné zpracovat výrazně lépe. Vzhledem 

k tomu, že cílem bylo pouze „shrnout změny“ ve fungování Fondu (s. 4), lze říci, že cíl byl naplněn. Diplomová 

práce by si však zasloužila cíl ambicióznější, tj. např. zasadit vývoj Fondu do politického kontextu česko-

německých vztahů, porovnat jej s obdobnými institucemi a na základě toho odvodit určité obecnější závěry, či 

skrze toto empirické téma hlouběji prodiskutovat koncepty rekonciliace a veřejné diplomacie. 

 



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

 

a) Autorka Fond chápe jako nástroj veřejné diplomacie a zahraniční politiky ČR. Jakých cílů se tedy 

Fondu v tomto ohledu podařilo dosáhnout? Do jaké míry Fond podléhá politickým vlivům? 

b) Přispívá Fond stále ještě k rekonciliačním procesům mezi ČR a SRN, když už přímé odškodňování 

obětí není jeho úkolem? Pokud ano, jakým způsobem? 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře. 

 

 

Datum:         Podpis: 

 

24. ledna 2017        J.E. 

 

 

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. 

 

 


