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Cílem této práce je zjistit, zda časová dotace souvisí se subjektivním hodnocením v 

otázce pocitu spokojenosti s výsledným řešením a se schopností vyjednávat. Druhá část 

výzkumného cíle je zaměřená na genderovou problematiku. 

Oceňuji, že autorka jde již v první kapitole přímo k meritu věci, zabývá se 

vyjednáváním. Při samotné definici leze poznat, že ono definování není až tak jednoduché a 

přistupuje k popisu typu vyjednávání. Dále jsou představeny týmy a skupinové vlivy. 

V další kapitole se autorka zaměřuje na roli času ve vyjednávání a ukazuje, že čas je 

významným faktorem, který si (ve vyjednávání) zasluhuje větší pozornost. Jen trochu 

nesourodě působí kapitola o genderu, kde je informací znatelně méně. 

Teoretická část je hutná, poskytuje mnoho informací, které poskytují dobrou základu 

pro empirickou část.  

 

Empirická část pokračuje podobným (kvalitním) stylem. Na základě studia literatury 

bylo stanoveno 5 výzkumných otázek, které jsou logicky položené a ještě vysvětlené. 

Již v rámci plánování autorka reflektuje možné ohrožení kvality svého výzkumu, což 

velmi oceňuji. Pozoruhodný je především výzkumný vzorek, který autorka kritickým okem 

popisuje tak, že nenaplnil původní očekávání. To je sice možné, nicméně pro bakalářskou 

práci se jedná o kvalitní soubor. 

V další části je popsán výzkumný design a procedura. Použité dotazníky i rozhodovací 

hra jsou jasně a stručně formulovány a vysvětleny. 

Výklad výsledků postupuje logicky a strukturovaně, čtenář ví, co má očekávat. 

Výsledky jsou odůvodněné, popsané. 

Oceňuji také shrnutí výzkumu, které připomíná výzkumné otázky. Empirická část se 

tak uzavírá, čtenář může být spokojen. 

Diskuze je čtivá, shrnuje výsledky a porovnává s existujícími výzkumy a jinými 

zdroji. Je tedy diskuzí v pravém slova smyslu. 

 

Bakalářskou práci považuji za kvalitní, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji kvalifikačním 

stupněm výborně. 
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