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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Předložená DP představuje formou případové studie veřejnou 
diplomacii jako nástroj zahraniční politiky. Autorka předpokládá, že zvolený 
případ vztahu Evropské unie vůči USA by měl reprezentovat optimální případ 
aktéra, který své zájmy v mezinárodní politice prosazuje měkkými nástroji, navíc 
ve vztahu ke státu, který je spojencem většiny členských států EU.  

Práce nachází teoretické ukotvení v širším pojetí konceptu soft power. Zevrubně 
se snaží definovat pojem veřejné diplomacie a její dynamiku ve vazbě s rozvojem 
současných komunikačních technologií, které proměňují role tradičních aktérů a 
vytvářejí prostor pro přímé kontakty soukromých aktérů jako zástupců 
veřejnosti potenciálně schopných ovlivnit mezinárodně politické prostředí, 
v němž státní aktéři formují svoji zahraniční politiku. Tento posun zachycuje 
pojem tzv. nové veřejné diplomacie, a právě jeho relevanci se snaží autorka 
ověřit na případu politiky EU vůči USA.   

Práce má logickou strukturu postupující od představení teoretického rámce, 
přes detailní vymezení použitých konceptů, stručné představení vývoje vztahů 
EU a USA, vymezení místa veřejné diplomacie mezi nástroji zahraniční politiky 
EU až k podrobnému zmapování jejich aplikace ve vztahu k USA. Lze zalitovat, že 
se autorce nepodařilo shromáždit empirická data prostřednictvím 
dotazníkového šetření, nicméně i bez nich práce poskytuje dostatečnou evidenci 
přítomnosti jednotlivých součástí veřejně diplomatických činností EU, která 
umožňuje zodpovědět výzkumné otázky. 

K textu práce mám jen méně závažné připomínky, např.: představené hypotézy 
(s. 4) mohly být zevrubněji propojeny s představenými koncepty a jejich 
zamýšlenou aplikací. Max Weber zemřel již v roce 1920, tudíž v polovině 20. 
století nemohl již nic rozpracovat (s. 7).    

Vedlejší kritéria: 

Bez zásadnějších připomínek. Styl textu je některých místech zbytečně 
mnohomluvný.  

Celkové hodnocení: 

Předloženou práci považuji za kvalitní zpracování zvoleného tématu.  



 

 

Výsledná známka:  

Výborně (1). 
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