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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);

OP nabízí jasně formulované a původní téma, které je v české akademii navíc zcela
originální. Autorka se velmi úspěšně vypořádala s konceptuálně-metodologickým
uchopením, a to i přesto, že v dané oblasti neexistuje mnoho inspirativních výzkumů.
Práce je založena na prostudování značného množství primárních i sekundárních zdrojů.
Struktura textu je zcela logická, jednotlivé části na sebe navazují.

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);

Autorka v první kapitole nabízí velmi cenný přehled literatury v oblasti intelligence studies a
jasně vymezuje prostor pro svůj výzkum. Práce nepostrádá jasnou argumentační linii,
v empirické části je skutečně detailní a výborně propracovaná.



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

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na OP; ne/doporučení
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající OP]);

Práce jednoznačně odpovídá požadavkům kladeným na OP. Velmi oceňuji především
metodický rámec vycházející z organizační teorie stejně tak jako hloubku a důslednost
empirické analýzy. Za zmínku stojí také typologizace literatury z oblasti intelligence studies
(která je v ČR dostupná pouze v omezené míře.). V závi9losti na obhajobě navrhuji zvážit
návrh na pochval u děkana.
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