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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); 

 

  B. Lesáková si dala za úkol analyzovat veřejnou diplomacii Evropské unie a její 

uplatnění v USA. Teoretickým východiskem práce je koncept J. Nye a jeho pojetí 

rostoucího významu „měkké“ dimenze moci států v mezinárodních vztazích. Právě pojem 

soft power je podle autorky klíčový pro pochopení významu a metod veřejné diplomacie 

(v této souvislosti správně poukazuje na roli občanské společnosti a veřejnosti v USA!). 

Časově se autorka vymezuje obdobím po přijetí Lisabonské smlouvy. Považuji to za 

správné, protože institucionální změny v EU zakotvené v Lisabonské smlouvě vedly 

k posílení jednotného vystupování EU na světové scéně i systematičtějšího vedení politiky 

vnějších vztahů EU. 

 

Autorka nastudovala klíčové studie teoretiků (Nye, Keohane, Rugh ect.), ale také 

empirické (převážně elektronické) zdroje, které využívá také v případové studii 

k uplatnění/vedení veřejné diplomacie EU v USA. Rozbor zdrojů autorka pojala až velmi 

stručně, nicméně absenci podrobného zhodnocení literatury částečně „kompenzovala“ 

v teoretické části práce. B. Lesáková operuje s důležitými pojmy, které správně napřed 

definuje (normativní moc; smart power, s. 10; „veřejná diplomacie“, s. 12). „Veřejnou 

diplomacii“ vymezuje vůči jiným souvisejícím, ale přeci jen odlišným pojmům (např. 

nation branding, s. 25). 
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Práce se skládá ze třech hlavních částí. V první části autorka nastiňuje „teorii konceptu 

moci“, ve druhé připravuje „terén“ pro analýzu (rozebírá veřejnou diplomacii EU i vztahy 

mezi EU a USA v historickém kontextu). Neopomíjí zásadní skutečnosti jako např. 

studenou válku, ale i institucionální aspekty vedení zahraniční politiky EU (role a úloha 

ESVA! – podkap. 5.3.2)  

V kap. 6 poté přistupuje autorka k případové studii ohledně uplatnění „veřejné 

diplomacie“ EU v USA, kde hledá odpovědi na zásadní hypotézy z úvodu (s. 4). Věnuje 

se empiricky konkrétním projevům „veřejné diplomacie“ EU na území USA: roli delegace 

EU; spolupráci diplomatických zastoupení států EU; provádění veřejné diplomacie 

v zastoupení (s. 70nn,);  kulturní diplomacii; oblasti vzdělávání, zpravodajství ect.   

 

 

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); 

 

Obsah práce odpovídá stanoveným hypotézám (na s. 4) a poskytuje jednoznačné doklady 

pro jejich podporu či vyvrácení. Závěry autorky (na s. 85 nn.) reflektují fakt, že „veřejná 

diplomacie“ hraje při rozšiřování transatlantického partnerství zásadní roli a odpovídá 

parametrům konceptu „nové“ veřejné diplomacie.  

 

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

Práce správným způsobem a přiměřeně využívá relevantních odkazů. Odkazy na 

internetové zdroje jsou v pořádku, kompletní seznam internetových adres včetně data 

náhledu je součástí seznamu zdrojů v závěru práce. 

 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

Diplomová práce jazykově zvládnutá a srozumitelná. Autorce bych doporučil na řadě míst 

práce (s. 9, 10, nadpis na s. 81) nahradit hovorový výraz „coby“ jiný slovem např. jako. 

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

 

Práce obsahuje abstrakt, anglické summary a projekt. V práci nejsou přílohy.  

 

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

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

 

Diskusi při obhajobě bych věnoval otázce, jaké „nástroje“ využívá veřejná diplomacie EU 

v USA. Uveďte konkrétní příklady a zároveň je prosím dejte do vztahu s příslušným 

teoretickým přístupem, který v práci využíváte.  
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Dále by mohla autorka srovnat „veřejnou diplomacii“ v USA s aktivitami EU na poli 

veřejné diplomacie vůči jinému významnému státu dle vlastního výběru. Mají v tomto 

směru USA výjimečné postavení v politice vnějších vztahů EU? 

 

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]); 

 

Posuzovaná diplomová práce přesahuje nároky kladené na diplomovou práci na KMV 

FSV UK. V narativní části práce autorka naplňuje stanovené cíle, a prací s konkrétními 

příklady v kap. 6 podezdívá teoretickou koncepci studie. Diplomová práce tím tvoří 

teoreticko-empirický celek. Autorka nejprve přesvědčivě ukotvuje „veřejnou diplomacii“ 

v institucionálním a funkčním kontextu vnějších vztahů EU a poté systém aplikuje na 

příkladech aktivit EU v USA.   

 

8. navrhovaná klasifikace. 

 

Výborně  
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