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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Matěj Faltus se ve své práci věnuje analýze “fenoménu technologické války na pozadí vztahů Spojených států,
Číny a Evropy” (s. 2). Část textu je ve formě případové studie věnována kauze Huawei, díky které se vztahy
mezi USA, Evropou a Čínou v posledních letech vyhrotily.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Autor ve své práci zevrubně popisuje vývoj vztahů mezi USA, Evropou (potažmo EU) a ČLR a vysvětluje
okolnosti kauzy Huawei. Práce je rozdělena na celkem sedm kapitol. Po krátkém úvodu následuje kapitola, v níž
se autor snaží definovat pojem “technologická válka” a popisuje ve stručnosti kauzu Huawei, která odráží
geopolitické soupeření ČLR a Západu na pozadí technologických inovací. V následující kapitole pak autor
popisuje nedávný vývoj vztahů EU a ČLR; speciální pozornost je věnována především Německu. V další
kapitole pak autor stručně mapuje vývoj obchodní války mezi USA a ČLR v posledních letech. Kapitola č. 4 je
pak věnovaná čínskému politickému modelu a jeho srovnání se západním modelem vládnutí. V této kapitole se
autor také věnuje některým determinantům čínské zahraniční politiky (jako je zájem o nerostné suroviny,
investice), výčet je ale pouze částečný. Pátá kapitola se pak zabývá systémem čínské kybernetické bezpečnosti -
zde autor stručně popisuje politickou motivaci k omezení svobody internetu v ČLR a výstavbu tzv. great
firewall. Následně se věnuje krokům “západního” světa na lepší zabezpečení svého kyberprostoru - jako příklad
uvádí USA a Českou republiku (NÚKIB). V další podkapitole autor popisuje některé incidenty čínské
kyberválky a kyberšpionáže. Šestá kapitola pak nabízí geopolitický pohled na technologické soupeření - autor
parafrázuje Harolda MacKindera, kde geograficky definovaný heartland posouvá do oblasti technologie:
“Moderní těžiště moci nelze zobrazit geograficky nebo na základě map. Můžeme ho charakterizovat jako stupeň
technologické vývoje a vyspělosti.” (s. 33). Na stejné straně autor dochází k závěru, že “jestli ve vztazích mezi
USA a Čínou existuje nějaké ohnisko napětí, skrývá se v technologickém světě.” Tady ale autor zcela opomíjí
spory např. v oblasti lidských práv (koncentrační tábory v Sin-ťiangu), spory ohledně Tchaj-wanu či
Jihočínského moře atd.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Po jazykové stránce by práci prospělo ještě jedno redakční čtení - v textu se objevují gramatické chyby a chyby
v interpunkci, některým větám chybí přísudek - viz např. první odstavec na s. 7. V textu se také místy objevují
anglicismy. Část čínských názvů je přepsána do češtiny, zatímco např. jména zůstávají v pinyinu - bylo by
vhodné přepis sjednotit. Místy se objevují nepřesnosti - např. na s. 7 autor hovoří o “americkém informačním
výboru Sněmovny reprezentantů” - takový výbor ale mezi stálými výbory neexistuje; jedná se zřejmě o nepřesný
překlad.

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: Podle hodnocení systému Urkund se jedná o originální práci bez významného
překryvu.



5. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Matěj Faltus se rozhodl pro velmi aktuální, ale zároveň komplikované téma. Samotný pojem “technologická
válka” se poměrně těžce definuje, jak autor sám poznamenává. Autor pracuje s následující definicí:
technologická válka souvisí s digitálními technologiemi a všeprostupující digitalizací (s. 4) a odehrává se v
digitálním světě “prostřednictvím informačních a komunikačních technologií s cílem dané země realizovat své
zájmy a je možné ji tak přirovnat k válce obchodní” (s. 4). Cíl práce a zejména hypotéza nejsou v úvodu autorem
jasně stanoveny. Tím, že chybí jasný cíl, práce sklouzává k popisu různých aspektů vztahů mezi ČLR na straně
jedné a USA a Evropou na straně druhé - a autor dochází k poměrně banálnímu závěru, že “stát, pokud chce být
v dnešní době moderní supervelmocí, musí mimo jiné disponovat technologickými kapacitami a dostatečnou
informačně-technologickou bází” (s. 2), na str. 36 pak, že “technologický aspekt hraje v mezinárodní mocenské
pozici stěžejní roli… a technologie jsou pak nezbytnou součástí pojetí moci dnešních supervelmocí.”

Samotný text je velmi čtivý - autor celkem přehledně popisuje dynamiku vzájemných vztahů v posledních
letech, ale textu chybí analytická hloubka. Autor spíše nabízí přehled událostí, ale dále je nevysvětluje a
nezasazuje je do kontextu tzv. technologické války. To se např. týká zmínky zákonů z let 2015 a 2017, kterými
ČLR uzákonila firmám povinnost spolupracovat s čínskými zpravodajskými službami. Autor nijak nevysvětluje,
proč je toto problém. Podobně kontextualizovat by bylo vhodné i popis spolupráce mezi EU (Německem) a
ČLR. Jak tohle ovlivní technologickou válku?
Samotné kauze Huawei, která je podle autora důkazem technologického soupeření, je věnován malý prostor - a
je škoda, že se autor více na tuto kauzu více nezaměřil ve formě případové studie. Práci by užší zaměření určitě
prospělo. Na s. 9 autor tvrdí, že “kauzu Huawei lze považovat jako událost globálních rozměrů , která v rámci
lidských dějin nemá historickou obdobu,” což by autor měl lépe vysvětlit a kontextualizovat - jinak toto tvrzení
zní značně nadneseně.

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
- Na s. 10 píšete, že americké tajné služby varovaly obyvatelstvo před používáním produktů značky

Huawei kvůli potenciální možnosti, že by čínská firma mohla provádět nedetekovatelnou kyberšpionáž.
Byla tato tvrzení podložena konkrétními důkazy? A pokud ano, jakými?

- Jak hodnotíte závislost USA a do jisté míry také EU na čínských dodavatelských řetězcích, která se
plně projevila během pandemie COVID-19. Jak toho ČLR může využít ve svůj prospěch a jak by na to
měly USA a EU odpovědět?

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

Práce Matěje Faltuse i přes výše zmíněné výtky splňuje podmínky kladené na bakalářské práce, a proto ji
doporučuji k obhajobě a navrhuji známku C.

Datum: 30. srpna 2021 Podpis: Jana Sehnálková

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.


