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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předkládaná práce zkoumá zajímavý problém využívání dronů v oblasti 
humanitárních operací. Soustředí se zejména na etická (právní) dilemata 
spojená s jejich aplikací. Práce nemá explicitní teoretickou ambici, ale 
pracuje se zavedenými kategoriemi vhodnými k zachycení zkoumaných 
dilemat. Autorka tyto kategorie napojila na obecnou diskuzi o právním a 
etickém základu humanitární pomoci (kap. 4) a následně využila v obsáhlé 
a empiricky kvalitně podložené diskuzi (kap. 6). 

Výsledkem výše zmíněného procesu tak je vcelku rigorózní analýza 
problému, které chybí explicitní napojení na sociálněvědní teoretizaci, ale 
která využívá teoretizující diskuze existující v rámci rozvojových studií. 

Jednoznačně lze ocenit empirickou hloubku a především silný 
argumentační charakter práce. Provedená analýza autorce umožňuje 
vyslovit přesvědčivě formulované závěry.  

.  

Vedlejší kritéria: 

Formálně je práce v pořádku a pramenná základna je solidní. 

Celkové hodnocení: 

Z hlediska designu i provedení práce nemá přílišnou teoretickou hloubku, 
ale působí velmi analyticky a je empiricky bohatá. Z těchto důvodů ji mohu 
doporučit k obhajobě a hodnotit ještě jako velmi dobrou. 

Výsledná známka: Velmi dobře 

Podpis: PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 


