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Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 
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30 20 

 Metodologie, analýza 
argumentace 
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 Zdroje 10 8 
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Celkem  20 18 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Téma diplomové práce je relevantní a vysoce aktuální. 
Konceptuální rámec sekuritizace se jeví jako velmi vhodný pro 
problematiku původně vnímanou jako čistě technologickou. Práce 
představuje výzkumný rámec, který má sledovat vývoj procesu sekuritizace 
tématu kybernetické bezpečnosti v Evropské unii ve třech obdobích od 90. 
let minulého století do současnosti. Autor nastiňuje základní trendy vývoje 
politiky ve sledovaných obdobích. Slabinou práce je nicméně její empiricko-
analytická část, v níž má být aplikován předpokládaný model (s. 4). Zde 
autor postupuje nesystematicky, chybí jasné vymezení předpokládané role 
aktérů a typu dokumentů, které jsou předmětem analýzy. Volba 
sledovaných textů se takto jeví jako více méně náhodná, a tudíž závěry 
ohledně typů diskurzu nejsou přesvědčivé.  
 
Vedlejší kritéria: 
Práce je založena na vcelku dostatečném množství primárních zdrojů, jejich 
výběr však není zdůvoděn, zastoupení relevantní odborné literatury je 
spíše nízké. Stylistická a jazyková úroveň textu je nevyrovnaná. V seznamu 
odkazovaných zdrojů nezřídka chybí některé bibliografické údaje. 
 
Celkové hodnocení: 
Diplomová práce má dobře zpracovaný výzkumný rámec, jehož aplikace se 
však ukazuje jako spíše slabá, s málo přesvědčivými výsledky analýzy. 
 
Výsledná známka: C-D 
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