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Criteria Definition Maximum Points 

Major Criteria    
 Research question, 

definition of objectives 
10 10 

 Theoretical/conceptua
l framework 

30 26 

 Methodology, analysis, 
argument 

40 36 

Total  80 72 
Minor Criteria    

 Sources 10 10 
 Style 5 5 

 Formal requirements 5 5 
Total  20 20 

    

TOTAL  100 92 
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Evaluation 

Major criteria: 

Předkládaná práce zabývající se ruskou informační válkou v pobaltských 
státech zaujme nejen svým rozsahem (145 ns). Za normálních okolností bych 
výrazně překročený limit práce promítl do hodnocení, nicméně práce nabízí 
detailní a čitelný vhled do často zmiňované, avšak zřídka solidně uchopené, 
problematiky. 

Konceptuální rámec soustředěný kolem kanonických zdrojů o (ruské) 
informační válce je zpracován solidně a stejně tak jako všechny ostatní části 
pečlivě. Jedinou zásadnější kritickou připomínku mám k chybějící 
operacionalizaci, která by konceptuální diskuzi lépe propojila s empirickou 
analýzou. Autor celkem vhodně volí obsahovou analýzu jako nástroj sledování 
konkrétních propagandistických akcí Ruské federace v Pobaltí. 

Vlastní empirická aplikace je velmi rozsáhlá. Autor bohužel explicitně 
nevysvětluje výběr primárních dat, nicméně zcela přesvědčivě ukazuje rozsah 
operací a naznačuje jejich společenské dopady. Jak již bylo zmíněno výše, 
zvláště oceňuji důkladnou empirickou práci a výstavbu argumentace na 
základě solidního množství primárních dat, neboť řada „výzkumů“ v oblasti 
informační války pracuje s obecnými deklaracemi a neopodstatněnými 
intuicemi.  

Minor criteria: 

Při daném rozsahu lze ještě více ocenit preciznost provedení. 

Overall evaluation: 

Jedná se o nejen rozsahem nadstandardní práci, která ilustruje značné 
autorovo úsilí. Toto pak přineslo odpovídající výsledky výzkumu. Diplomovou 
práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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Suggested grade: A 
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