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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 
 
Práce se zabývá mírovým řešení dlouhodobého konfliktu mezi Ekvádorem a Peru, který byl 
ukončen v roce 1998. Konkrétně se soustředí na otázku úspěšnosti mediace probíhající 
v letech 1995-1998. Práce si klade logickou a nosnou otázku: jaké faktory přispěly 
k úspěšnosti vyjednávání? Práce zdůvodňuje výběr tématu také nedostatkem výzkumu, ale 
pouze ve vztahu k českému prostředí. V úvodu by bylo lepší zmínit, jaký je stav 
mezinárodního výzkumu dané otázky. 
 
V úvodní kapitole autor pracuje se základní a relevantní literaturou k řešení mezinárodních 
ozbrojených konfliktů. Slabinou práce však je, že postupně věnuje pozornost většímu počtu 
přístupů místo toho, aby si zvolila jednu až tři konkrétní teorie, které by jasně představila a na 
základě z nich zformulovala hypotézy. Autor postupně věnuje pozornost různým teoriím 
zralosti konfliktu (William Zartman, Richard N. Haas, John Stedman), konceptu vzájemně 
lákavé příležitosti (Zartman), strategiím mediace (Bercovitch) a kontingenčnímu přístupu 
(Bercovitch). Každý z autorů má přitom vlastní pojetí dané teorie nebo přístupu a jednotlivá 
pojetí jsou navíc poměrně komplexní. Negativním důsledkem je to, že autor poměrně zběžně 
a povrchně představuje více teorií a nezískává tak jasný a hlubší teoretický základ pro 
následnou analýzu.    
 
Úplně logicky nejsou zvoleny hypotézy. Za prvé, vzhledem k tomu, že čtyři hypotézy jsou 
volené z většího počtu teorií, tak dohromady mají poněkud nahodilý a nesourodý charakter. 
Za druhé, pouze první a druhá hypotéza se explicitně vztahují ke zkoumané otázce (úspěšnost 
vyjednávání), další dvě hypotézy nedávají přímou odpověď na to, proč mediace je nebo není 
úspěšná. Za třetí, hypotézy se celkově soustřeďují na některé dílčí aspekty konfliktu namísto 
toho, aby vysvětlovaly jeho celkový výsledek a plně pokrývaly faktory zdůrazněné 
představenými teoriemi. 
 
Ve druhé a třetí kapitola práce přináší dostatečné informace o povaze konfliktu a mediaci. 
Bylo by ale lepší oddělit popisnou a analytickou část. Tzn. nejprve popsat faktografii 
konfliktu a následně testovat hypotézy. V autorově analýze jsou popis konfliktu a testování 
hypotéz do značné míry promíchány. Další slabinou analýzy je to, že není jasné, do jaké míry 
se práce skutečně soustředí na faktory zdůrazňované jednotlivými teoriemi. To je opět 
důsledkem toho, že teoretický základ práce je poměrně nesourodý a jednotlivé faktory nebyly 
dostatečně představeny a nebyly vůbec operacionalizovány. Následně není úplně jasné, které 
faktory nejvíce ovlivnily řešení konfliktu. 
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Pokud jde o zdroje, empirická analýza pracuje s poměrně malým množstvím zdrojů. Velice 
často opakovaně cituje práci Marese a Palmera a především práci Herze. To lze snad pochopit 
na základě toho, že se práce věnuje specifickému a okrajovému konfliktu, ke kterému 
neexistuje větší množství literatury. 
 
Závěr práce je pouze mechanicky sestaven, sumarizuje obsah jednotlivých kapitol. 
 
 
Vedlejší kritéria: 

 
Bez připomínek. 

 
 
 
Celkové hodnocení: 
 
Diplomová práce si zvolila vhodné téma a jasnou výzkumnou otázku. Pracuje také 
s relevantními teoriemi a přináší dostatečné informace o zvoleném případě. Slabinou je 
poměrně povrchní práce s větším množstvím teorií a perspektiv, což nedává práci jasný a 
hlubší základ. Faktory úspěšnosti nebyly v teoretické části dostatečně popsány a 
operacionalizovány. Následkem je volnější charakter empirické části a nejasnost ohledně 
toho, do jaké míry faktory akceptované hypotézami skutečně ovlivnily výsledek konfliktního 
řešení.   
 

 
 

Výsledná známka:  
 
C 
 
 
Podpis: 
  


		2022-01-18T10:34:42+0100
	doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.




