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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);

Téma práce je zvoleno vhodně a je stále velmi aktuální, což ukazuje i vývoj po odevzdání
této práce. Oponent není expertem na U.S. intelligence, nicméně shrnutí literatury na toto
téma se jeví být poměrně ucelené s tou výhradou, že podobně jako u metodologického
ukotvení postaveném na modelu D. Eastonaje použitá literatura spíše vhodná ke zkoumání
pouze jednoho aspektu reformy amerických zpravodajských služeb a to výkonnosti
(efficiency). Tenje také v práci detailně analyzován, zatímco naopak o efektivitě
(effectiveness) se čtenář dozví pouze minimum s odkazem, že v USA neproběhly od 9/11
žádné další úspěšné teroristické útoky. To je však poněkud málo a dle zkušenosti oponenta
s analýzou role Europolu v evropském sdílení zpravodajských informací v rámci boje proti
terorismu jsou při výzkumu efektivity (effectiveness) práce zpravodajských služeb klíčové
minimálně následující proměnné: 1) charakter aktuálních teroristických hrozeb; 2)
schopnost zpravodajských služeb získávat informace skrze dostupné způsoby (HUMINT,
SIGINT, IMINT ale i OPENINT) a na různých úrovních analýzy (strategická, operační a
taktická); 3) schopnost 'zpravodajských služeb získané informace adekvátně zpracovat a
vyhodnotit; a 4) schopnost spolupracovat se zahraničními zpravodajskými službami. Takže
celkově sice velmi kladně hodnotím zúžení tématu práce z homeland security na
intel1igence community reform a odlišení výkonnosti a efektivity, ale de facto je v práci
další zúžení najeden z aspektů reformy a to na institucionální reformu US intelligence
community po 9/11.



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);

Analýza výkonnosti (efficiency) bez připomínek, analýza efektivity (effectiveness)
připomínka viz. výše.

I Bez připomínek.

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

Jako možné otázky k obhajobě navrhuji:
1. Jak autorka hodnotí nedávné události v USA po neúspěšném pokusu o teroristický útok
v New Yorku vzhledem k závěrům své práce a mÝm výše uvedenÝm připomínkám ohledně
výzkumu efektivity (effectiveness)?
2. Vnímá autorka nějaký významný rozdíl mezi administrativami G.W.Bushe a B. Obamy
co se týče přístupu a důrazu kladeném na reformu zpravodajských služeb v USA?

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]);

V případě zdařilé obhajoby navrhuji hodnocení výborně, v opačném případě velmi dobře
vzhledem k výše uvedenÝm připomínkám.
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