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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 9 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 27 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 35 

Celkem  80 71 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 9 
 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 19 
    
CELKEM  100 90 
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Slovní hodnocení: 

 

Hlavní kritéria: 

Autorka napsala velice povedenou práci týkající se zajímavého fenoménu „kupování“ 
hlasů ve Valném shromáždění OSN. Autorka navazuje na existující studie fenoménu 
výměny různých benefitů/favours za „správné“ hlasování v rozhodovacích orgánech 
mezinárodních organizací, a literaturu vlastní analýzou rozvádí. Vedle ryze 
ekonomických proměnných se soustředí i na diplomatické/politické faktory, resp. 
způsoby, jak si koupit hlasovací podporu. Ukazuje, že vzorce hlasování v UN GA 
souvisí s diplomatickou aktivitou USA – návštěvami prezidenta. U tohoto tématu je 
obtížné doložit, že pozorovaný jev skutečně odráží kupování hlasů a ne například 
nějakou přirozenou souhru zájmů, která by se projevila jak v hlasování, tak např. 
v přirozené tendenci k návštěvám. Nicméně pomocí vícenásobné regrese a zahrnutí 
takových proměnných, jakou jsou obchodní vazby (smlouvy), ekonomická 
provázanost, i demokratičnost a míra rozvoje se tento problém redukuje. 

Ideálním posílením analýzy by byla aplikace panelové regrese, místo regresní 
analýzy v jednom bodě. Ale to leží metodologicky dost daleko za očekávatelným 
standardem u studenta politologie, a proto považuji postup autorky spočívající 
v rozdělení období na více fází za vhodný. 

Práce poměrně solidně pracuje s relevantní literaturou. 

Silnou stránkou práce je také sběr velice rozsáhlého originálního datasetu 
pokrývajícího relevantní nezávislé proměnné. 

 

 

 

Vedlejší kritéria: 

Práce je kvalitně napsaná, jazykově, stylisticky, i co se týče formálního 
zpracování je na vysoké úrovni. 
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Celkové hodnocení:  

Toto je velice kvalitní diplomová práce. Silnými stránkami jsou zejména sběr a 
analýza rozsáhlé nové empirické evidence, ukotvení v existujících debatách o 
fungování mezinárodních organizací i jejich rozšíření. 

Výsledná známka: výborně 
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