
Posudek na diplomovou práci 

Psychologické aspekty vyjednávání 

Bc. Tomáše Mertina 

Psychologie vyjednávání je jednou z nejprogresivněji se rozvíjejících aplikovaných 

psychologických disciplín. Právě proto, že se s nejrůznějšími vyjednávacími situacemi 

potýkáme každodenně, a zažíváme jejich rozdílná vyústění závislá na našem postupu, 

potřebUjeme opřít naše poznatky o systematičtější výzkum. Faktorů, které vyjednávání 

ovlivňují, může být totiž příliš mnoho na to, abychom své poznatky odvozovali zobecněním 

konkrétních vyjednávacích situací, když nevíme, jak by se táž situace vyvíjela, pokud bychom 

zvolili jiný postup. Dalším z mnoha důvodů, proč je nutné vyjednávání podrobně studovat, je 

právě velký dopad jeho výstupů na velké množství lidí, tedy často nikoli jenom na přímé 

účastníky, ale i na lidi, kteří jsou výslednou domluvou sekundárně dotčeni. 

Teoretickou část práce autor zahajuje porovnáním různých definic vyjednávání, na jehož 

podkladě formuluje vlastní definici vyjednávání. Současně komentuje klíčové prvky a 

parametry vyjednávání v definici nezahrnuté či zahrnuté pouze částečně. Na definici pojmu 

navazuje hodnotícím přehledem teoretických pojetí vyjednávání, jde především o racionální 

analýzu rozhodování, behaviorální rozhodování, analytickou teorii her, teorii dvojího zájmu, 

motivovaného zpracování informací a jiné. Pro vlastní porozumění poměrně složité interakci, 

ke které při vyjednávání dochází, je důležité rozčlenění fází vyjednávání, které autor člení na 

pět základních fází: přípravu, sdílení informací, smlouvání, dohodu a vyhodnocení 

vyjednávání. Toto členění je souladné s jinými pracemi, přínosné je však zdůraznění poslední 

fáze, která je často opomíjena a je významná nejen jako příležitost ke korekci pokračujícího 

vyjednávání, alr:: především jako nástroj zlepšování vlastních vyjednávacích postupů. Při 

podrobném rozboru těchto fází autor zmiňuje související výzkumné nálezy, čímž tuto pasáž 

přibližuje fázemi vyjednávání strukturované přehledové studii. Pro tento účel vychází z dobře 

vybraných, vědecky hodnotných literárních zdrojů, mezi kterými jednoznačně převažují 

zdroje recentní. 

V následující části je podrobně rozebráno distributivní vyjednávání, včetně vyjednávacích 

gambitů, opět s odkazy na provedené výzkumy a přehledně popsané techniky. V kontrastu 



k tomuto vyjednávání je pátou kapitolou představeno vyjednávání integrativní. Tyto 

vyjednávací přístupy a taktiky doplňuje autor hlubším psychologickým pohledem, v němž se 

zabývá tím, jak ovlivňují výsledek vyjednávání osobnostní, emocionálně-motivační, kognitivní 

a interpersonální faktory. Poslední kapitolou teoretické části je systematický přehled metod 

výzkumu vyjednávání. Tuto kapitolu oceňuji proto, že je obvyklým postupem v diplomových 

pracích přejít od teoretické části ke konkrétnímu výzkumnému designu části empirické bez 

podrobnějšího zmapování širšího metodologického kontextu. Celou teoretickou část 

hodnotím jako mimořádně zdařilou, neboť je čtivě přehledná a fundovaná zároveň. 

Empirická část zahrnuje studii, která mapuje vztah mezi proměnnými patrnými ve 

vyjednávání a dvěma psychodiagnostickými nástroji - Inventářem individualistické orientace 

(který je původním autorovým testem) a Inventářem spokojenosti s vyjednáváním (který je 

autorovým překladem v zahraničí užívaného testu). Empirická část dále zkoumá použitelnost 

30-vteřinových segmentů videa beze zvuku k odhadování výsledků vyjednávání. Ukázalo se, 

že již z takto malého úseku odhadují lidé s nenáhodnou pravděpodobností dohodu. Pokud 

dostanou před hodnocením informace o neverbálních projevech ve vyjednávání, tak je 

odhad ještě lepší. Tím je kromě jiné prokázáno, že má smysl psychologii vyjednávání 

trénovat, neboť zlepšení odhadu vyjednávání může vést k větší pozornosti vůči celému 

procesu a dalšímu zvýšení šancí na to, aby vyjednávání dopadlo dobře. Také empirická práce 

je kvalitně provedena s pečlivě navrženým výzkumným designem a náležitým statistickým 

vyhodnocením. Výzkumný projekt svou komplexitou přesahuje obvyklý rozsah výzkumných 

projektů diplomových prací. Získané poznatky jsou užitečné a v praxi dobře aplikovatelné. 

Oceňuji i vytvoření a prověření vlastní diagnostické metody. 

Diplomovou práci hodnotím jako práci překračující obvyklé standardy úspěšných 

diplomových prací a doporučuji ji k obhajobě. Vzhledem k nedostatku vědecky pojaté české 

literatury o psychologii vyjednávání bych chtěl autora povzbudit k úvaze o uzpůsobení této 

práce k publikaci. 
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