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České vysoké učení v Praze 

Fakulta biomedicínského inženýrství 

 

Posudek školitele na disertační práci Mgr. Jana Měřičky nazvanou 

INFORMAČNÍ VÁLKA NA UKRAJINĚ 2013-2020 

 

Autor si vybral velice zajímavé a aktuální téma. Aktuálnost tématu se 

výrazně, téměř raketově zvýšila po 24. 02. 2022, což je pro autora výzva pro další 

systematickou práci na tomto námětu.  

Disertační práce je rozčleněna do celkem šesti rozsáhlých kapitol. V první 

kapitole autor vymezil teoretická a metodologická východiska své práce. 

Přinesl jasnou definici základních pojmů a také přehled současného stavu 

výzkumu v odborné literatuře. V navazující kapitole autor přehledně vysvětlil 

geopolitické a historické aspekty zkoumaného konfliktu. 

Nosnou část celé práce představují čtvrtá a pátá kapitola. V první z nich 

autor zdařile vysvětlil podstatu celé hybridní války o Ukrajinu. Velmi 

podrobně vyhodnotil hlavní projevy pravicového extremismu jako součást 

hybridní války, utrpení civilního obyvatelstva, kulturní násilí jako projev hybridní 

války a neopomenul ani dopady pandemie nemoci Covid-19 jako prvek hybridní 

války. Přesvědčivě ukázal, že i v případě války o Ukrajinu v plném rozsahu platí, 

že civilní obyvatelstvo je vždy první a nejvíce trpící obětí každé vojenské 

konfrontace. A to se, bohužel, v plném rozsahu potvrzuje i po ruské invazi.  

V navazující páté kapitole autor velice podrobně a výstižně vysvětlil 

informační válku jako prvek hybridní války a její nástroje. Hodnotí především 

její nástroje, dále pak konkrétní formy a projevy informační války vedené na 

Ukrajině, její aktéry a představuje tři úrovně její podrobné analýzy. 
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Zvláštní ocenění zasluhuje šestá kapitola, kterou autor věnoval 

problematice nasazení ozbrojených sil proti civilnímu obyvatelstvu, 

organizovaným útokům a násilnostem proti civilnímu obyvatelstvu, útokům 

odpůrců západního směřování země a projevům separatismu a stejně tak útokům 

ze strany stoupenců převratu a pravicových extremistů. Velice přínosná je třetí 

část této kapitoly, autor v níž velice podrobně a důkladně analyzuje dopady 

propagandy na Ukrajině na civilní obyvatelstvo.  

Tři výše vzpomínané kapitoly mají velkou přidanou hodnotu, protože 

v nich autor představil něco, co zatím před ním nikdo v ČR zatím nedokázal – je 

to velice rozsáhlý hloubkový rozbor zkoumané problematiky. Navíc je to 

rozbor nestranný, autor uplatnil stejná kritéria hodnocení na obě strany vleklé 

války o Ukrajinu. Tím se vymkl jednostranným přístupům, které jsou typické pro 

drtivou většinu těch, kteří se tímto námětem zabývají, a to nejen v českém, ale 

širokém mezinárodním rámci. 

Z hlediska metodologického má práce velice dobře koncipovaný úvod, na 

který navazuje výstižné a přesné vysvětlení cílů práce a zejména pak výzkumných 

otázek. Autor je formuloval tak, že plně odpovídají námětům, které pak 

v navazujících kapitolách své práce podrobně rozebírá. Výzkumné otázky jsou 

svým založením provázány se závěry celé disertační práce, což je vždy důležité, 

Janu Měřičkovi se to podařilo velice dobře. 

Závěry celé své práce autor koncipuje v návaznosti na výzkumné otázky, 

které vymezil na počátku celé disertace. Z tohoto úhlu pohledu je práce dobře 

provázána. Navíc má náležitý rozsah, který odpovídá požadavkům kladeným na 

tento typ závěrečné práce. 

Pokud jde o formální stránku, je práce napsána velice srozumitelně a čtivě, 

je založena na studiu velmi rozsáhlého množství odborné literatury v ČJ, AJ a 

RJ. Kladem práce je nestrannost, autor důsledně uplatňuje stejná kritéria na oba 

zkoumané aktéry, což je dnes nejen v ČR, ale i v širším mezinárodním rámci 
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velmi vzácné, naprostá většina autorů píše jednostranně, se zaujetím pro jednoho 

či druhého aktéra. Tohoto úskalí se autor dokázal vyvarovat. 

Z hlediska založení se jedná o kombinaci práce historical and theoretical 

evaluative, dokonce s potenciálem na theory proposing text. Autor se 

neomezil na to, aby převyprávěl výsledky těch, kteří se tomuto námětu věnovali 

před ním. Projevil pokoru a poctivost v přístupu k těm, kteří se daným námětem 

zabývali před ním, ale zároveň s tím také zdravou ctižádost, jejímž výsledkem je 

text s nezpochybnitelnou přidanou hodnotou. Autor v plném rozsahu prokázal 

schopnost samostatné vědecké práce. 

Předložený text a spolu s tím i celková práce Mgr. Jana Měřičky jsou na 

takové úrovni, že jim nemám co vytknout. V plném rozsahu doporučuji její 

obhajobu před příslušnou komisí. A samotnému autorovi doporučuji, aby se 

tomuto tématu věnoval i nadále. 

 

Prof. PhDr. Jan Eichler, CSc. 

Praha 3. 1. 2022 


