
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Balzer Jméno: Milan Osobní číslo: 474869
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Teorie a praxe hybridní války, analýza a komparace zkušeností a přístupů

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

27

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)*

8

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)*

36

5. Celkový počet bodů 89

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Popište možné varovné příznaky nastupující hybridní války.

2. 

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Diplomová práce Teorie a praxe hybridní války přináší aktuální téma a odborný náhled na danou problematiku. V
úvodní části autor velmi dobře analyzuje teoretická východiska i možné formy provedení hybridní války, zkoumá
fenomén válek jako obecný jev.
Cíle práce jsou postaveny přínosně, racionálně a umožňují zkoumání dané problematiky v širších souvislostech.
Hypotéza č.  1 je nasměřována na připravenost ČR čelit  hybridním hrozbám. Hypotéza č.  2 zkoumá historické
souvislosti  tématu; konkrétně působení sudetských bojůvek v roce 1938 proti  čs.  státu jako možný předobraz
hybridních válek. Autor ve své práci použil dostatečné metody zkoumání včetně SWOT analýzy a řízených rozhovorů
s odborníky.
V  praktické  části  autor  zkoumá  hybridní  války  v  širším  spektru  působení,  tedy  jako  souběh  informačních,
diplomatických, ekonomických, vojenských, mediálních a jiných nátlakových aktivit. Popisuje nástroje, metody a cíle
hybridních  válek.  Analyzuje  události  v  čs.  pohraničí  v  roce1938 z  hlediska  shodných  atributů  hybridní  války.
Analyzuje obsazení Krymu jako reálný projev hybridní války s řadou analytických komentářů. Cenná jsou doporučení
pro reálnou obranu proti postupům hybridní války, dokumentované na příkladu Lotyššska a obranné strategie NATO.
V závěru této části autor provedl SWOT analýzu připravenosti ČR na hybridní válku, s řadou reálných a přínosných
doporučení a komentářů.
Vypořádání  hypotéz  je  provedeno  možným způsobem,  byť  s  nižší  argumentační  podporou.  Diskuse  rozsáhlá,
analytická, postrádám srovnání s pracemi druhých autorů v této problematice. Literatura rozsáhlá včetně zahraniční.
V příloze autor uvedl 2 rozhovory s odborníky na problematiku hybridních válek.
Celkově je práce velmi dobře odborně i formálně zpracovaná, přináší řadu nových komplexních pohledů, komparací
a doporučení v oblasti hybridních válek a je přínosem pro rozvoj bádání v této oblasti.
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