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1. koncepce práce
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění;
přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda
zpracování;
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická
provázanost);
Práce se zaměřuje na vztah USA a Číny z pohledu kybernetické bezpečnosti.
Konceptuálně se autorka opírá o vymezení kybernetického válčení, do kterého efektivně
zahrnula i kyberšpionáž, která hraje v čínsko-americkém vztahu významnou roli. Obecněji
se autorka celou problematiku pokusila napojit na literaturu soustředící se na širší
soupeření obou velmocí, do kterého cyber (potenciálně) vnáší novou dimenzi.
Práce je stylisticky velmi dobře napsaná a analytický jazyk dobře zakrývá trochu nejistou
teoretizaci. Zdrojová základna je s ohledem na téma zcela dostatečná, ocenit lze využívání
primárních zdrojů (z americké strany).
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky,
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků,
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost,
správnost postupů; konformita s projektem);
I přes určitou teoretickou nejistotu výslednou podobu práce vnímám jako velmi vydařenou.
Práce nabízí jasný analytický vhled do role cyberu v americko-čínských vztazích, a to jak
v oblasti vojenské, tak i ekonomické (přičemž autorka přesvědčivě ukazuje, že i
ekonomická dimenze si zcela zaslouží být součástí konceptu kybernetického válčení.

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace);
Bez připomínek

4. stylistická a jazyková úroveň textu;
Bez připomínek
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt);
Bez připomínek
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]);
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou - velmi dobrou v návaznosti
na schopnost autorky při obhajobě shrnout kybernetickou dimenzi velmocenského
soupeření USA a Číny
8. navrhovaná klasifikace.
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