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Criteria Definition Maximum Points 

Major Criteria    
 Research question, 

definition of objectives 
10 5 

 Theoretical/conceptua
l framework 

30 15 

 Methodology, analysis, 
argument 

40 27 

Total  80 47 
Minor Criteria    

 Sources 10 8 
 Style 5 2 

 Formal requirements 5 1 
Total  20 11 

    

TOTAL  100 58 
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Evaluation 

Major criteria: 

Diplomová Matyáše Ortmanna se zabývá otázkou regulace autonomních 
zbraňových systémů na případech EU a Spojených států. Text se pokouší o 
kontextualizaci zbraňových systémů v rámci strojového učení, resp. umělé 
inteligence. V tomto ohledu se snaží nabídnout svým rozsahem poněkud 
nešťastný pohled na soustavu témat, která jsou předmětem výzkumu ve 
strojovém učení a obecněji umělé inteligenci. 

Hlavním problémem předloženého textu je logická i praktická nepropojenost 
jeho jednotlivých částí. V průběhu konzultací se podařilo tento problém dílčím 
způsobem řešit, nicméně stále platí, že práce nemá výzkumný rámec složený 
z konceptuální a metodologické diskuze, který by dodal patřičnou soudržnost. 

Tento problém je obzvláště patrný v neschopnosti propojit etické téma 
s problémem regulace, přičemž první jmenované zapadá mezi další 
diskutované technicky orientované oblasti. V konečném důsledku práce 
nabízí některé zajímavé závěry, avšak jejich přesvědčivost je snižována 
absentujícím výzkumným rámcem a celkovou nepropojeností jednotlivých 
částí textu. 

Minor criteria: 

Práce trpí určitými formálními nedostatky. Jde zejména o nevhodné nakládání 
se zdroji ve smyslu rozlišování přímých a nepřímých citací. Z jazykového 
pohledu je text místy hůře srozumitelný. 

Overall evaluation: 

Diplomovou práci lze jednoznačně doporučit k obhajobě, avšak je třeba 
podtrhnout výše uvedená analytická a formální pochybení. 
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