
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 

 

Práci předložil(a) student(ka): Matěj Faltus 

Název práce: Vztahy ČLR s USA a EU v kontextu technologické války 

 

Vedoucí práce (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): 

Jan Hornát 

 

1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Cílem práce je na pozadí vztahů Číny, USA a EU popsat projevy tzv. technologické války. Takřka případovou 

studii v práci tvoří analýza „kauzy Huawei“ a její geopolitické následky. Autor v prvních kapitolách definuje 

pojem/fenomén technologické války a zasazuje jej do kontextu současného geopolitického pnutí ohledně 5G sítí. 

Následně autor probírá hospodářské a politické vztahy mezi EU a ČLR a USA a ČLR, kde zkoumá, jak se 

technologická válka v jejich spolupráci projevuje, resp. do jaké míry vztahy potenciálně omezuje. V posledních 

dvou kapitolách se práce soustředí na otázky kybernetické bezpečnosti a zasazuje je do kontextu technologické 

války. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autor si zvolil velmi aktuální a relevantní téma, jeho zpracování však odráží současnou veřejnou i odbornou 

debatu o technologické válce. Stejně jako veřejná debata je i práce velmi široce rozkročena mezi různá pojetí 

kyberbezpečnosti, technologické války geopolitického soupeření a schází ji jasnější zasazení do existující 

odborné literatury (práce je založena zejména na novinových článcích). Struktura práce je vesměs logická, ale 

osobně bych ocenil větší opodstatnění funkce kapitoly 2 („Propojení Evropské unie a Německa s Čínou na 

pozadí bezpečnostního konfliktu“) a kapitoly 3 („Propojení USA s ČLR na pozadí bezpečnostního konfliktu“), 

kdy je navíc kapitola 3 výrazně méně podrobná než kapitola 2. Argumentace práce je sice robustní, ale jako 

celek působí text jako mozaika různých témat, příkladů a argumentů a ve finále není jasné, co (kromě různých 

empirických poznatků) si čtenář má po přečetní odnést. Tím, že autor aspiruje na definici fenoménu 

technologické války, očekával bych, že bude diskuze termínu více propojena s exitující literaturou a že autor 

povede s dalšími analytiky debatu – ta však téměř zcela schází. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazykový projev je velmi dobrý – text je plynulý a dobře se čte. Místy je možná až příliš „upovídaný“, ale to 

souvisí s šířkou tematického záběru, který autor ve finále zvolil. Po formální stránce práce splňuje vše potřebné. 

Citační norma je sjednocená. 

 

4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 

 

   Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému: 

   [  ] Theses     [  ] Turnitin     [X] Ouriginal (Urkund) 

   Komentář k výsledku kontroly: Práce je originální a nenese známky plagiátu. 

  

 

5. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Původním záměrem autora bylo prozkoumat tzv. kauzu Huawei a na jejím základě obohatit definici 

technologické války mezi USA a ČLR. Taková práce by byla úzce pojatá a měla by tak větší potenciál 

prozkoumat téma do hloubky a poskytnout jasný metodologicko-teoretický rámec. V průběhu zpracovávání textu 

se však téma rozrůstalo a na finálním produkt se toto rozšíření negativně podepsalo. Práce není příliš koherentní 

a nemá jasný cíl – autor ani neformuluje výzkumnou otázku (pouze první věta celé práce implicitně připomíná 



výzkumný cíl: „Tématem mé bakalářské práce je analýza fenoménu technologické války na pozadí vztahů 

Spojených států, Číny a Evropy, potažmo Evropské unie“). V tomto ohledu je i závěr práce (tedy že „stát, pokud 

chce být v dnešní době moderní supervelmocí, musí mimo jiné disponovat technologickými kapacitami a 

dostatečnou informačně-technologickou bází“) zjevný a tím i poněkud banální. I přes tyto výhrady se však jedná 

o poměrně kvalitní počin (spíše esejistického rázu). 

  

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

  

1. V práci zmiňujete umělou inteligenci jen okrajově – jak ta zapadá do fenoménu technologické války? 

2. Pokud, jak zmiňujete, je nutné, aby stát v 21. století disponoval „dostatečnou informačně-

technologickou bází“, jak mají v takovém prostředí „přežít“ malé státy? Dokážou si samy vybudovat 

dostatečnou „informačně-technologickou bázi“? 

 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku C. V případě bravurní obhajoby lze uvažovat i o známce B. 

 

Datum: 1.9.2021        Podpis: Jan Hornát v.r. 

 

 

 

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. 


