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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); 
 

Marek Třeštík si pro svoji diplomovou práci vybírá téma velmi originální, jež stále není 
v akademických kruzích frekventovaně diskutované.  
Nejprve  analyzuje princip spravedlivé války, poté válku proti terorismu v rámci pojetí 
spravedlivé války. Koncept autora je zaměřen na  analýzu využívání dronů, přičemž 
analyzuje dva případy, na kterých demonstruje jejich využití. Zároveň diskutuje i silný 
morální kontext, jež přirozeně celý proces v rámci pojetí tohoto tématu doprovází. 
 

 
 

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); 
 

Hloubku provedené analýzy, argumentaci autora i celkové kritické myšlení v diplomové práci 
hodnotím výborně. 
 

 
 

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



Marek Třeštík pracuje s velice širokou škálou dostupných zdrojů, poznámkový aparát je 
výborně propracovaný. 

 
 

 
4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

 
Marek Třeštík se pustil do nelehkého úkolu zpracovat diplomovou práci v anglickém jazyce 
a jeho výkon hodnotím výborně. 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 
Diplomová práce obsahuje všechny předepsané formální náležitosti. 
 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Na diplomové práci Marka Třeštíka kromě dalších příznivých aspektů velmi oceňuji pečlivě 
vypracovanou operacionalizaci. Tabulka je prezentovaná na straně 100 a 101. 
 

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]); 
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci a doporučuji práci k obhajobě. 
Marek Třeštík pracoval na své diplomové práci velice pečlivě a se zaujetím, výkon autora  je 
v textu znát a diplomovou práci hodnotím jako vynikající. 
Zároveň vyzdvihuji originalitu tématu, jež v této podobě zatím není důkladně zpracováno. 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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