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Criteria	 Definition	 Maximum	 Points	
Major	Criteria	 	 	 	
	 Research	question,	

definition	of	objectives	
10	 10	

	 Theoretical/conceptua
l	framework	

30	 27	

	 Methodology,	analysis,	
argument	

40	 34	

Total	 	 80	 71	
Minor	Criteria	 	 	 	
	 Sources	 10	 10	
	 Style	 5	 5	
	 Formal	requirements	 5	 2	

Total	 	 20	 17	
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Evaluation 

Major criteria: Práce je dobře a přehledně strukturovaná. Výzkumná otázka je 
jasná a zároveň je v textu zodpovězena, byť autor zkoumá nejen způsob, jakým 
Ruská federace vede informační válku proti baltským zemím, ale logicky hodnotí 
také dopady těchto snah, což by mělo být doplněno ve výzkumné otázce na 
začátku práce. V práci není nic zásadního, co bych autorovi vytkl v rovině 
teoretické či empirické. Práci by určitě prospěl detailnější přehled literatury na 
téma ruské informační války v jiných zemích či regionech, což by autorovi mohlo 
poskytnout lepší teoretický rámec pro jeho výzkum. Určité mezery či nedostatky 
vidím v metodologii, která by mohla být o něco lépe vysvětlena a dotažena. Autor 
mohl přesvědčivěji vysvětlit, jak hodlá s pomocí vybraných metod měřit způsob a 
dopady vedení ruské informační války proti baltským státům. Chybí zde vysvětlení 
aplikace metod na empirická data a bližší informace ke sběru dat: jak, podle 
jakého klíče, autor vybíral konkrétní články (klíčová slova? obsah? autoři?), které 
články upřednostnil a které nikoliv, kolik článků bylo vybráno k analýze a nakolik 
se jedná o reprezentativní vzorek v rámci sledovaných médií? I přes výše zmíněné 
dílčí nedostatky se jedná o výrazně nadprůměrnou práci, a to nejen rozsahem, 
nýbrž naštěstí i kvalitou. 

Minor criteria: Práce je napsaná svěží a čtivou formou, byť text místy zabíhá do 
zbytečných detailů a odvádí pozornost od hlavního sdělení této práce. Jediným, ale 
zato poměrně zásadním mínusem z formálního hlediska je přílišná délka textu. 
Celá práce je úmorně dlouhá a svým rozsahem se blíží disertační práci. Rozsah 
práce by se mohl zcela bez problémů, aniž by tím byla nějak narušena jeho 
struktura nebo logika, snížit minimálně o 20 %. 

Suggested grade: 1 (88 points)  
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