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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria:  

Tato diplomová práce se zabývá otázkou, za jakých podmínek Mechanismus 
pro prověřování obchodní politiky (TPRM) WTO identifikuje ne-komplianci 
na straně posuzovaných států. Na obecnější teoretické úrovni je autorův 
přístup zakotven v racionalistickém institucionalismu, a to především 
konceptuálně; volba konkrétních vysvětlujících faktorů je na tento přístup 
prakticky vázána slabším způsobem (viz též níže). Míru identifikace ne-
kompliance autor provádí na bázi srovnání otázek projednávaných 
v Mechanismu pro řešení sporů (DSM) a TPRM. Metodologicky postupuje 
prostřednictvím obsahové analýzy a logistické regrese.   

Silnou stránkou práce je volba konkrétního výzkumného tématu. Práce 
nabízí velmi dobrý přehled teoretické literatury, jakož i zcela vyčerpávající 
rozbor toho, co bylo napsáno o TPRM. Autor používá kvalitním způsobem 
dvě zavedené metody. Přečtení dokumentů používaných v TPRM muselo 
být časově velmi náročné a dokazuje velké množství odvedené práce. 

Za poměrně slabší stránku považuji identifikaci a zdůvodnění vysvětlujících 
faktorů, které by v autorově pojetí měly ovlivňovat to, zda TRPM 
identifikuje ne-komplianci. Z konkrétních faktorů považuji za do jisté míry 
logický a přesvědčivý faktor počet členů podílejících se na konkrétní 
prověrce. Jenže i vyšší počet aktivních účastníků bude mít svůj důvod a je to 
tedy asi spíše zprostředkující proměnná. Proti zahrnutí anebo zdůvodnění 
dalších faktorů hovoří tyto námitky: 1) počet členů WTO – ve zkoumaném 
období se nezvýšil až tak výrazně; 2) personální zdroje Sekretariátu – 
nevypovídají o tom, kolik pracovníků se podílí na přípravě zprávy, a i kdyby 
ano, tak logicky je těžko přesvědčivé, že zapojení více pracovníků by mělo 
vést k větší kritičnosti; 3) zdroje členského státu, demokracie, a délka 
členství – racionálně jednající stát nebude pravděpodobně nahlašovat svou 
ne-komplianci; 4) podíl na světovém obchodě – opět absentuje pádnější 
zdůvodnění, proč častější prověrky by měly vést k hlubšímu a kritičtějšímu 
posouzení.   

 Slabší logickou přesvědčivost vysvětlujících hypotéz potvrzuje to, že 
většina testovaných faktorů nevyšla z empirické analýzy jako signifikantní.    
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Vedlejší kritéria: 

Bez připomínek.  

 
Celkové hodnocení: 

Práce formuluje konkrétní výzkumný problém. Tento problém dobře 
kontextualizuje v teoretické literatuře. Autor shromáždil, přečetl a vstřebal 
vše, co bylo napsáno o TPRM. Dokázal schopnost pracovat metodologicky 
na vysoké úrovni. Odvedl pravděpodobně obrovský kus práce při obsahové 
analýze dokumentů. Naopak logika a přesvědčivost předložených 
teoretických vysvětlení jsou relativně slabší. 

 

Výsledná známka:  

výborně 

Podpis: 
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