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bodů 
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body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 9 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 25 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 34 

Celkem  80 68 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 

 Styl 5 5 

 Formální kritéria 5 5 
Celkem  20 20 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předkládaná práce se soustředí na legitimizaci a pozitivní framing útoků 
drony v konextu Obamovy administrativy, která původně proklamovala 
kritický postoj k využívání útočných dronů, které masivně započalo v době 
Bushovy administrativy. Z teoretického hlediska se práce opírá o 
poststrukturalistickou literaturu (režimy pravdy), kterou kombinuje 
s konvenčnější kriticky konstruktivistickou literaturou. Metodologicky pak 
autor efektivně kategorizuje diskurz, který užívali vrcholní představitelé 
předchozí administrativy. 

Práci lze považovat za velmi podařenou. Určitý limit vidím v teoretickém 
propojení postrukturalismu a kritického konstruktivismu, které by 
samozřejmě nebylo problematické samo o sobě, ale v kontextu práce naráží 
na skutečnost, že operacionalizace využívá spíše kriticko-konstruktivistické 
koncepty, jimž poté odpovídá i samotná metodologie. Z tohoto pohledu se 
tedy poststrukturalistické koncepty jeví jako nadbytečné jakkoli 
samozřejmě dobře ilustrují konstruovanou podstatu politických postojů. 

Empiricky je práce solidní a postavená na adekvátním množství zdrojů. 
Také teoretická a metodologická pramenná základna jsou zcela dostačující.  

 

Vedlejší kritéria: 

Práce má logický design, má argumentační charakter a v rámci interpretace 
přináší přesvědčivou odpověď na danou otázku. Z formálního hlediska je 
zcela v pořádku. 

Celkové hodnocení: 

Z celkového pohledu se jedná o velmi kvalitní a metodologicky i empiricky 
poctivou práci, která trpí menším nedostatkem spojeným s přílišnou 
teoretickou ambicí. Proto práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a 
navrhuji ještě výborné hodnocení. 
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