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kterou předkládá Bc. Tomáš Mertin 

Oblast vyjednávání je psychologicky zajímavá, s množstvím konkrétních důležitých aplikací v 
profesním i osobním světě - od běžného či rozvodového vyjednávání v manželství, přes obchodní 
jednání několika stran až po různé typy krizového vyjednávání a mnoho dalších. V naší literatuře 
skutečně odborné úrovně je však tato problematika značně opomíjena. Tématu se tak zmocnily spíše 
"popularizující" zdroje. Odborný zájem a propracování je tedy přínosem. 

Autor si ve své práci klade několik cílů. Chce přiblížit současné vědecké poznání o procesu 
vyjednávání, představit možnosti výzkumu vyjednávání a inspirovat další výzkumy na tomto poli. 

Konkrétní realizaci daných cílů začíná od definice pojmu vyjednávání, zahrnuje důležité prvky a 
podmínky vyjednávání. Přidává další teoretická pojetí vyjednávání. Zvlášť se zabývá jednotlivými 
obecnějšími fázemi vyjednávání. Propracovává se k charakteristikám distributivního vyjednávání jako 
jednoho z důležitých přístupů k situaci vyjednávání, vč. jeho technik a taktik. Navazuje přiblížením 
integrativního vyjednávání jako jiného přístupu s jeho úskalími. Dále věnuje pozornost psychologicky 
zajímavým faktorům s vlivem na průběh a výsledek vyjednávání - osobnostním, emocionálně
motivačním, kognitivním, interpersonálním a sociálním faktorům. Posledně jmenované pak lze vnímat 
jako určitý most spojující vyjednávajícího jednice s okolím. 

Subkapitola zabý'vající se metodami výzkumu vyjednávání, s ilustracemi jejich možností a limitů, 
vhodně připravuje přechod k empirické části. V rámci výzkumné části jsou konkretizovány cíle 
výzkumu,jimižje: vyzkoušet výzkum metodou modelového vyjednávání; ověřit dva dotazníkové 
nástroje - Inventář individualistické orientace vytvořený autorem a Inventář spokojenosti s 
vyjednáváním,ježje převzatý. Dále cíl zkoumat schopnost nepoučených hodnotitelů odhadnout 
výsledek vyjednávání s využitím krátké obrazové ukázky zbavené zvuku ze začátku vyjednávání a 
prověřit možnost zvýšení efektu tohoto odhadu prostřednictvím instruktáže. Příprava výzkumu vhodně 
využívá dosavadních zjištění z několika různých výzkumů (metody tzv. thin slicingu, studie 
neverbálních projevů ve vztahu k sociální orientaci vyjednavače a dalších) a posouváje dál. Realizace 
výzkumu probíhá ve dvou fázích. První (modelová vyjednávání - jejich příprava, realizace, zachycení a 
získání informací o vzorku záznamů) má vlastní cíle, přináší vlastní odpovědi, ale také z ní vychází 
druhá fáze (hodnocení neverbální komunikace za účelem odhadu výsledku vyjednávání). Velmi pečlivý 
je výběr vzorků pro oba kroky výzkumu (vyjednavači, hodnotitelé), příprava, realizace i zpracování 
charakteristik vzorků. Ačkoli se autor cíleně zaměřuje na studium určité dílčí oblasti s možností 
propojení s dalšími výzkumy, připouští jistá omezení zvoleného postupu a vhodně je reflektuje. 
Jednoznačný je výsledný přínos četných výzkumných zjištění, jež jsou zpracována v diskusích. 

Práce je ve svém celku čtivá, přehledná a srozumitelná, v první poznatkové části přináší informace až 
učebnicovým způsobem. Autor vhodně volí míru hloubky, s níž se zabývá jednotlivými tématy -
vyvažuje dobře šíři a podrobnost uváděných informací. Dobrá je i struktura a vnitřní návaznost textu. 
Autor identifikuje a pečlivě charakterizuje důležité pojmy, usnadňuje tak porozumění a zvyšuje 



efektivitu práce s nimi v dalším textu. Výzkumná část prostřednictvím jednotlivých etap a dílčích úkolů 
plní původní cíl autora a přináší množství zjištění a námětů, jež by jistě v návaznosti na práci zasloužily 
další pozornost. 
Zájem autora o oblast je patrný z navržení a zvládnutí nároků výzkumného úkolu, ze zpracování práce 
jako celku i z šíře zdrojové literatury s vysokou převahou zahraničních, zejména anglosaských zdrojů. 
Rovněž také z aktivit autora spojených se snahou získat informační zdroje i pro podmínky katedry 
psychologie FF UK v Praze. 

Na závěr spíše podnět pro úvahu autora, otázka: Jak autor vidí možnosti diagnostiky a zacházení s tzv. 
"virtuálním vyjednáváním", jež v textu zmiňuje, ajeho roli v rámci tématu vyjednávání jako takového? 

Bc. Tomáš Mertin předložil práci, která splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci. 
Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze. 

Kralupy n. VIt. 16. 1. 2009 PhDr. Hedvika Boukalová 
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