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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Jiří Pokorný si za téma svojí práce zvolil problematiku hybridních hrozeb, jimž čelí SRN ze strany 
Ruska. Autor ji zasadil do celkového kontextu vývoje německo-ruských vztahů po roce 1989 a 
detailně popsal na tzv. „případu Lisa“ z roku 2016, který Rusko zneužilo k šíření strachu a nejistoty 
v německé společnosti, zejména v její ruskojazyčné komunitě. V úvodu práce přehledně shrnul své 
cíle, metodologii a zdroje, s nimiž pracoval. Dále v textu podrobněji rozebral definici a základní znaky 
hybridních hrozeb, rozdíly v jejich vnímání mezi Západem a Ruskem a německou koncepci vnitřní 
bezpečnosti. Zároveň dospěl na základě své analýzy k závěru, že „případ Lisa“ byl názornou ukázkou 
aplikace konceptu hybridních hrozeb v praxi a jako takový měl vliv na německou bezpečnostní 
strategii. 
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
 Obhajovaná práce Jiřího Pokorného je kvalitativní analýzou jednoho konkrétního a dosud 

podobným způsobem nezpracovaného případu, kterou autor definuje jako disciplinovanou 
interpretativní studii. Text má logicky vystavěnou strukturu a vychází vzhledem k době svého 
vzniku v průběhu koronavirové pandemie z velké části ze zdrojů dostupných online, jako jsou 
vybrané vládní a parlamentní dokumenty, odborné články či periodický tisk. Staví nicméně i na 
relevantním vzorku sekundární literatury a ocenění si zaslouží i fakt, že autor doplnil své zdroje o 
rozhovory s odborníky na dané téma. 

 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
 Po formální stránce je práce zcela v pořádku. Text je velmi dobře napsaný a jeho úroveň 

nepoznamenávají ani drobnější formulační nepřesnosti (namátkou na str. 14, 24 nebo 78) či 
pravopisné chyby (např. str. 24, 82). Práce prošla kontrolou originality v systému URKUND. 

  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
 Celkový dojem z diplomové práce je velmi pozitivní. Její téma je aktuální a relevantní a autor jej 

zkoumá velmi systematicky a pečlivě. Text je zajímavý a čtivý a přispívá k poznání dané 
problematiky.  

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
(jedna až tři): 
 
V práci (na str. 77) popisujete preferovaný způsob boje SRN s dezinformacemi. Je podle Vás tato 
spíše opatrná strategie účinná? Nebo má své limity a bylo by vhodné ji nějakým způsobem upravit? 

Ve svém textu píšete, že rusko-německé vztahy ovlivnily kauzy typu pokusu o otravu dvojitého agenta 
Skripala nebo vraždy čečenského disidenta Changošviliho v Berlíně. Případ Vrbětice, který letos na 
jaře výrazným způsobem zasáhl českou politiku i veřejné míněné nicméně v Německu velkou odezvu 
nevyvolal. Jak si to vysvětlujete? 

 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
    (A a B výborně, C a D velmi dobře, E dobře, F nevyhověl): 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A. 
   
 
 
Datum: 10.6.2021                         Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při 
nedostatku místa zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její 
nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické 
zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou napravit; poměr 
těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


