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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Autorka jasně formuluje výzkumnou otázku a následně nabízí detailní a 
sofistikovanou teoretickou debatu, v níž představuje relevantní práce zabývající se 
mediacemi a nátlakem („leverage“). Zároveň se nejedná o pouhý taxativní přehled, 
ale je vidět, že autorka si je vědoma aspektů, které jednotlivá teoretická uchopení 
odlišují. 

Mou jedinou kritikou v tomto ohledu je skutečnost, že není zcela jasné, proč autorka 
využívá typologii mediace od Touvala a Zartmana a ne jinou z těch, které jsou 
diskutovány. Ačkoliv poukazuje na výhody této typologie oproti ostatním, výběr by si 
zasloužil rozsáhlejší objasnění.   

Co se týče metodologie, čtenář/ka má jasno v tom, jak autorka práce postupovala, 
přesto je ale tato sekce o něco méně propracovanější, než by bylo ideální. To se 
ukazuje především ve vztahu ke konceptualizaci různých forem mediace a nátlaku, 
jíž by bylo vhodnější věnovat detailnější diskuzi. Ta by jasněji ukázala, jak přesně 
autorka jednotlivé formy chápe a rozeznává. Celkově se nicméně nejedná o zásadní 
kritiku. 

 

Vedlejší kritéria: 

Co se týče zdrojů, stylu a formálních kritérií, práci není co vytknout. Autorka čerpá 
z dostatečného množství prací (zvláštní pochvalu zaslouží empirická sekce, kde 
autorka využívá velké množství zdrojů), cituje správně a jazykově je práce na velmi 
vysoké úrovni. 

 

Celkové hodnocení: 

Jedná se dle mého názoru o velmi zdařilou práci, k níž mám jen menší výhrady 
předestřené výše. Bez jakýchkoliv pochybností doporučuji známku „výborně“. 

Pokud bude během obhajoby prostor, navrhuji následující otázky: 

1.) Můžete objasnit, proč jste zvolila typologii mediace od Touvala a Zartmana a 
nikoliv jinou? 

2.) Proč dle Vašeho názoru Obamova administrativa nevyužila větší nátlak během 
vyjednávání?  



 

 

Výsledná známka:  

Výborně („1“) 
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