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Criteria Definition Maximum Points 

Major Criteria    

 Research question, 
definition of objectives 

10 9 

 Theoretical/conceptua
l framework 

30 23 

 Methodology, analysis, 
argument 

40 30 

Total  80 62 

Minor Criteria    

 Sources 10 10 
 Style 5 5 

 Formal requirements 5 5 
Total  20 20 

    
TOTAL  100 82 
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Evaluation 

Major criteria: 

Předkládaná diplomová práce se zabývá specifickou doménou elektronického 
boje, která v posledních letech prochází dynamickým vývojem. Práce se 
pokouší zachytit konkrétní zkušenosti významných aktérů v kontextu 
konfliktů na Ukrajině a v Sýrii a navrhnout možný rozvoj českých kapacit 
v této oblasti. 

Diplomová práce má silně empirický charakter, který lze do značné míry 
ospravedlnit specifičností tématu. Jako konceptuální kontext byla vhodně 
zvolena literatura soustředící se na multi-domain operations a network-
centric warfare. Tyto pasáže jsou zpracovány kvalitně, nicméně neposkytují 
plnohodnotný analytický rámec v metodologickém smyslu. 

Na práci je třeba ocenit detailní technicko-empirický vhled stejně tak jako 
nebývalou orientaci ve vojenských systémech dotčených zemí. Výsledné 
vztažení k problematice kapacit AČR vnímám jako vhodné vyústění, a to 
především díky autorově schopnosti získat cenné primární informace. Na 
druhou stranu je třeba říci, že práce postrádá jasnější metodologickou linii a 
jak již bylo zmíněno vyznívá dominantně popisně. 

Minor criteria: 

Z formálního hlediska nemám připomínek. 

Overall evaluation: 

Jedná se o specifický výzkumný záměr, který naplněn i přes absentující 
komunikaci s metodologickým rámcem. Z důvodu empirické důkladnosti a 
originality tématu se přikláním ještě k hodnocení B.  



 

  
 Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies  /  

Smetanovo nabrezi 6, 110 01 Prague 1, Czech Republic, info@fsv.cuni.cz, tel: +420 222 112 
111 

www.fsv.cuni.cz 

Suggested grade: B 
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