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Slovní hodnocení:

Hlavní kritéria:
Práce má jasně definovanou a relevantní výzkumnou otázku. Autorka
představuje inovativní teoretický rámec podložený negociační analýzou a
teoretickými pracemi v MV (Putnam, Fearon). Zejména oceňuji to, že
autorka je schopna pracovat s poněkud netriviálními koncepty a modely,
jako jsou např. audience costs, commitment tactics, apod.
Práce je založena na velice solidním přehledu literatury – jak k vyjednávání
obecně, tak k vyjednávání ve WTO a v rámci katarského kola.
Empiricky je práce velice silná a z mého pohledu skutečně naplňuje
z pohledu DP jistý ideál případové studie, kdy skutečně substantivně
aplikuje sledování procesu v kombinaci s metodou kongruence. Nepamatuji
si, že bych viděl takto detailně propracovanou aplikaci, zejména pokud jde o
sledování procesu.
Zvolené téma je trochu problematické v tom, že empiricky doložit „efekt“
mediačních strategií na výsledek vyjednávání je mimořádně obtížné. Užití
takových strategií se empiricky zachycuje mimořádně obtížně. I přes to
autorka shromáždila evidenci, která mě víceméně přesvědčuje, že její
argumentace a hypotézy o intervencionistických mediačních strategiích a o
roli mediaci pro „face‐saving“ jsou podložené.

Vedlejší kritéria:
Mimořádně kvalitně zpracovaný text, vynikající jazykové provedení.
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Celkové hodnocení:
Mimořádně kvalitní práce, která přichází s do značné míry originálním
teoretickým argumentem, který poměrně přesvědčivě empiricky dokládá.
Umím si představit, že práce může být podkladem pro text publikovaný
v odborném časopise nebo nakladatelství.

Výsledná známka:
výborně
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