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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 
zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí 
a odchýlení není 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     
1.2. Metoda práce     
1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

Předložená práce je pokusem určit významné faktory vzniku a etablování 
teroristických skupin ETA a FARC a pomocí metody komparace vyvodit z analýzy 
případů zasazených do odlišných kontextů závěry zobecnitelného rázu ("vysledování 
generálních platností", s. 1). Po (velmi úsporném, jednostránkovém) úvodu následují 
kapitoly věnované metodologii a faktorům vzniku ozbrojených povstaleckých skupin 
uchylujících se k  terorismu jako strategii. Následně jsou zpracovány případové 
studie a provedena komparace. V závěru je diskutována otázka možných obtíží při 
normalizaci po konfliktu s FARC v Kolumbii, mj. v důsledku pravděpodobně obtížné 
začlenitelnosti bývalých bojovníků této povstalecké skupiny do většinové společnosti.   

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Logičnost struktury práce  1 
2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 



2.3 Ucelenost výkladu  2 
2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 
2.5 Dodržení citační normy 1 
2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh - 
2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 

práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 
2 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podoby; max. 2000 znaků). 
 

Práce je dobře strukturována a výklad provázaný, byť zároveň velmi úsporný a spíše 
skromně (či nekonkrétně) protkaný odkazy na odbornou literaturu. Vzhledem k této 
úspornosti spojené s relativně obšírným výkladem politického a sociálního pozadí 
konfliktů v Baskicku a Kolumbii, které není bezprostředně vztaženo k cílům práce, 
nelze výklad považovat za úplně ucelený. 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 
3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma 
2 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

Z metodologického hlediska ne zcela šťastně práce mísí různé cíle komparativního 
výzkumu, ve výsledku potom plně nedostává ani jednomu z nich. Nízký počet n 
navzdory výběru dle kritéria odlišných podmínek brání zobecnění, o které autor 
usiluje. Metodické postupy nejsou jasně specifikovány ("kvalitativní rešerše, analýza 
a následná komparace", s. 2). Vzhledem k tomu, že práce má ambici v oblasti 
kauzálního výzkum, lze za nedostatek, na který byl autor upozorněn, považovat 
chybějící operacionalizaci výsledků sociálních procesů ("etablace"). Výběr 
sledovaných faktorů není zcela transparentní ("nejrelevantnější pro mnou zvolené 
případy", s. 5) a jejich diskuse mohla být prohloubena (např. v oblasti míry represe 
se střetávají stratregická teorie s teorií politického přístupu a nejsou zaznamenány 
ani pokusy o rozpracování těchto teorií mj. poukazem na vyšší výskyt terorismu v 
anokraciích). Prostudování rozsáhlejšího aparátu standardní literatury k příčinám 
výskytu terorismu (Crenshaw, Kalyvas, McCauley a Moskalenko, Latin a Shapiro 
nebo Bueno de Mesquita) mohlo vést k určení více možných relevantních 
nezávislých proměnných.    

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 
slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Navzdory jen dílem propracované teoretizaci a problematické metodologii je práce ve 
výsledku poměrně zdařilým pokusem kontrastovat dva případy povstaleckých hnutí 
řazených zároveň mezi teroristické skupiny. Samotné empirické studie jsou sice 
z větší části (zdařilými) historickými deskripcemi, v komparativní části je nicméně 
provedena poměrně disciplinovaná komparace, jejímž výsledkem sice není (a být 



nemůže) stvzení universální platnosti teoretických východisek stran přítomnosti 
jistých výchozích podmínek pro vznik povstaleckých skupin tohoto typu - slovy T. 
Gurra, "proč se lidé bouří", spíše než podmínek, za kterých se tyto skupiny uchylují 
ke konkrétním taktikám ozbrojeného boje (terorismus) -, ale přinejmenším vylučuje 
obecnou platnost části z nich. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1       
5.2       
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení: vyberte hodnocení  
 
 
Velmi dobře 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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