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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria:  

Tato diplomová práce se zabývá otázkou, zda se hlasování států ve Valném 
shromáždění OSN řídí jejich snahou získat výhody od nejsilnější současné 
světové velmoci představované USA. Autorka zasazuje otázku do širšího 
tématu současného výzkumu tzv. kupování hlasů v globálních institucích. 
Na toto téma bylo v poslední době publikováno několik příspěvků (např. 
práce A. Drehera). Z datového hlediska se závislá proměnná analyzuje 
pomocí data-setu sestaveného A. Voetenem a jeho kolegy. Práce definuje 
několik nezávislých proměnných, které vyjadřují výhody poskytované USA. 
Efekty těchto proměnných jsou ověřovány regresními modely. 

Předložená diplomová práce se pohybuje na vysoké úrovni z hlediska 
formulace problému i teoretického rámce. Stejně kvalitní je 
z metodologického hlediska a práce s daty. 

Slabším místem práce je přesvědčivost hlavního předloženého argumentu, 
totiž že státy ve VS hlasují podle míry výhod, které jim USA poskytují. 
Argument vykazuje určité slabiny v rovině teoretické i empirické. 
V teoretické rovině: zvolené nezávislé proměnné (míra ekonomické 
pomoci, diplomatických vztahů, a prezidentských návštěv) mohou sice 
teoreticky ovlivňovat hlasování států ve VS, ale stejně tak může obráceně i 
hlasování ve VS – vyjadřující v tomto chápání obecnou zahraničně 
politickou orientaci dané země – ovlivňovat i uvedené proměnné. Jinak 
řečeno – míra pomoci a návštěv může být pragmatickým projevem vděku 
za podporu ve VS, ale stejně tak může odrážet i přirozenou blízkost USA a 
daných zemí, na základě které i dotyčné země ve VS hlasují stejně jako USA. 
Toto alternativní vysvětlení se do značné míry potvrzuje i v následné 
empirické analýze – proměnné vyjadřující strukturální blízkost USA a 
jiných zemí (míra rozvoje a demokracie) se zdají mít významnější vliv na 
hlasování dotyčných zemí než míra pomoci a kontaktů poskytovaných USA.     

 Vedlejší kritéria: 

Bez připomínek.  
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Celkové hodnocení: 

Jedná se o velmi kvalitní diplomovou práci. Formuluje konkrétní výzkumný 
problém. Výzkumnou otázku dobře zasazuje do teoretického kontextu a 
dosavadního výzkumu. Stejně tak dobrá je práce z metodologického 
hlediska a práce s daty. Pouze míra přesvědčivosti hlavního předloženého 
argumentu je do jisté míry omezená. 

 

Výsledná známka:  

výborně 
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