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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). 
 

Bez problémů. 
 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Logičnost struktury práce  1 
2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 
2.3 Ucelenost výkladu  1-2 
2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 
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 NA 
2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 1 



práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 
*) 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). 
 

Text je dobře strukturován, a velice dobře napsán (jazykově, stylisticky), dodržuje 
všechny formální požadavky. 
 

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  1-2 
3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma 
2 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  1 
*) 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). 
 

Autor mohl pracovat poněkud extenzivněji s literaturou, např. v sekci 2 pracuje reálně 
s několika zdroji. 
Na práci oceňuji snahu systematicky aplikovat ustálené a prominentní konceptuálně-
teoretické schéma na konkrétní empiricky významný případ. Zároveň je třeba říct, že 
empiricky zhodnotit validitu modelů Allisona je a priori náročně, právě zjeména proto, že 
řeší samotnou povahu aktéra, a ne např. konkrétní empiricky pozorovatelné chování. 
Autor si toho je vědom (část 2). 
V empirických analýzách postrádám větší práci s primárními zdroji, je hodně opřená o 
existující studie. Ověření validity jednotlivých modelů tak zůstává relativně mělké. To je 
částečně dáno obtížností tématu, částečně spoléháním se na sekundární zdroje. 
Také by bylo vhodné, kdyby práce mnohem explicitněji deifnovala ex ante "observable 
implications" validity jednotlivých modelů. 
Empirická evidence o politizace CIA podle mě nesouzní s modelem organizačního 
procesu - skoro bych řekl naopak, politizace jde proti němu. Obecně, empirické části by 
měly být organičtěji propojeny s teoretickou částí, s explicitními odkazy na jednotlivé 
části modelů.To je však kompenzováno v části 4.  

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

Celkově poměrně dobrá bc. práce. Její hlavní přidanou hodnotu vidím v systematické 
aplikaci konkrétního modelu na významný případ. Slabiny práce jsou v trochu 
omezeném zdrojovém základu - hlavně bych ocenil práci s primárními zdroji, které 
mohou být k tématu dostupné. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Explicitně stanovte kritéria, podle kterých jste posuzoval platnost např. modelu 

organizačního procesu (případně modelu vládní politiky). Jak jste explicitně, systematicky 
posuzoval validitu (empirickou) těchto modelů? 

5.2       
5.3       
 



 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení: vyberte hodnocení  
 
 
výborně nebo velmi dobře 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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