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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Cílem práce je najít odpovědi na tři jasně 
definované výzkumné otázky: jaká byla politická motivace internetových útoků na Estonsko v roce 2007, jakým 
způsobem byly tyto útoky vedeny a jaký měly dopad. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Téma je zpracováno odpovídající formou analytické případové studie, jejíž logická struktura vychází z výše 

definovaných výzkumných otázek stejně jako argumentační struktura práce. Autor zcela adekvátním 
způsobem vymezil hranice řešitelné a neřešitelné agendy („kdo za tím stojí“) a investoval výzkumné úsilí do 
empiricky doložitelné roviny. Téma tohoto typu není z pochopitelných důvodů založeno na bohaté a 
spolehlivé literatuře, nicméně v práci uvedené zdroje jsou relevantní a dobrá práce s nimi je i v textu znatelná. 
Je třeba ocenit i užitečnou přílohu – základní pojmy jsou v řadě případů pojmy dosti novými. 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Práce je na velmi dobré jazykové úrovni, je vidět jistá formulační praxe a schopnost vyjádřit i složitější 

záležitosti přehledně, stručně a výstižně. Občasná stylistická škobrtnutí jsou mimo běžnou normu či úzus 
bakalářských prací.  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Celkový dojem z práce je více než dobrý – rozhodně jde o nadstandardní text, který by bylo možné publikovat 

ve sborníku studentských prací. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Byla ve vnější reflexi celé aféry (zejména západní) obsažena nějaká „sympatizující“ nota s útočníky? 
Rozložení historických narativů do jisté míry spojuje ruské schéma se západním (boj proti fašismu), zatímco 
schéma středovýchodní Evropy, alespoň v estonském případě, staví proti nim jistou „preferenci“ nacistického 
totalitarismu před sovětským – byly tyto prvky rozeznatelné nebo je samotný fakt agrese potlačil? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
 
Datum:         Podpis: 
 
 
 
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. 
 
 


