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Posudek školitele bakalářské práce Zdeňka Plačka, Kybernetická válka o bronzového vojáka. 

Analýza počítačových útoků na Estonsko na jaře roku 2007, Praha, FSV UK 2013, 41 s. 

včetně slovníku vybraných základních pojmů informační technologie ( 4 s.). 

Již úvodem si zaslouží ocenění samotná volba tématu. Případová studie otevírá problematiku, 

která v souvislosti s rozvojem informačních technologií bude v 21. století  zaujímat  vážné 

místo v konfliktech mezi vyspělými státy. Na pozadí rusko-estonského etnického konfliktu 

v Estonsku, kulminujícího v dubnu/květnu 2007 sporem o přemístění pomníku sovětského 

vojáka v Tallinnu, autor sleduje propojení konfliktu o interpretaci pohnuté historie druhé 

světové války a „války symbolů“ se světem moderní informační technologie. Na základně 

primárních zdrojů a relevantní odborné literatury věnuje pozornost rozboru  motivace, 

průběhu, výsledku útoků ruských hackerů proti estonským vládním institucím a finančním a 

ekonomickým subjektům. Hodnotí výsledky pokusu o narušení infrastruktury a diskreditaci 

protivníka jak z ruské tak estonské strany. Zřetelně ukazuje na obtížnost jasného určení 

původce a oficiální zodpovědnosti státu.  Práci charakterizuje pojmová ujasněnost. Užitečnou 

pomůckou je vysvětlení vybraných základních pojmů informační technologie v příloze. 

Práce má logickou strukturu; je psána tak, aby i čtenáři méně obeznámenému s informačními 

technologiemi vysvětlila mechanismy fungování a možností napadení počítačových sítí 

prostřednictvím botnetů a řetězením vln zahlcování serverů. Co se týče jazykového projevu, 

lze vytknout jen několik málo pravopisných chyb (např. s.13 shoda podmětu s přísudkem, 

chybějící čárky v několika souvětích). 

Závěrem autor porovnává výsledky, k nimž došel, s klasickou definicí války, a dochází 

k závěru o mediální hypertrofii užití pojmu, přičemž však si je vědom vážnosti dopadů  

destabilizace  funkčnosti infrastruktury protivníka a informační dezinterpretace. Ne náhodou v 

 této souvislosti připomíná i zapojení ruských hackerů během rusko-gruzínského ozbrojeného 

konfliktu 2008  a útoky proti litevským sítím téhož roku. 

K práci mám jedinou výhradu – v seznamu použité literatury chybí rozlišení primárních a 

sekundárních zdrojů. Práce jinak tématicky a zpracováním plně splňuje nároky, kladené na 

bakalářskou práci, proto nejen  doporučuji její hodnocení stupněm výborně, ale i její 

publikování. 
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