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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Ke kladům práce patří volba relevantní výzkumné otázky – proč se dařilo lépe jednat 
o zemědělství v rámci Uruguayského kola GATT než Katarského kola WTO. 

Teoretický rámec, který identifikuje vysvětlující faktory podle standardního přístupu 
občas označovaného jako „negotiation theory“, je v pořádku. Je přijatelné se při 

analýze vyjednávání soustředit na vnitřní charakteristiky vyjednávání a odhlédnout 
od změny vnějších, strukturálních faktorů. Je potřeba vyzdvihnout, že u každého 
použitého faktoru autorka logicky zdůvodňuje, co by měl způsobit. I komparativní 

metoda v zásadě funguje pro posouzení ne/přítomnosti různých faktorů v obou 
případech vyjednávání.  

V empirické analýze autorka dobře popisuje agendu vyjednávání v oblasti 
zemědělství, věnuje se potřebným detailům. Používá dostatečné množství zdrojů, 
s přihlédnutím k tomu, že pro starší z obou případů je k dispozici relativně méně 

literatury, která se věnuje detailům vyjednávání. Práce naplňuje, co slíbila – postupně 
jsou analyzovány jednotlivé faktory a vyhodnocena jejich relevance. 

Pokud jde o slabší stránky, je možné zmínit, že text práce se mohl ještě více 
soustředit na zhodnocení vysvětlujících faktorů, a méně popisovat kontext 
vyjednávání (text mohl být celkově kratší a soustředit se vyloženě na výzkumnou 

otázku). Dále také analýza vede k závěru, že většina z použitých faktorů dobře 
vysvětluje rozdíly mezi oběma případy. Nicméně „analytickým sítem“ postaveným na 

komparaci tak prochází většina ze zvolených faktorů a bylo by další přidanou 
hodnotou práce, kdyby se ještě více pokusila zhodnotit, které z těchto faktorů přeci 

jenom ovlivňují rozdílné výsledky obou případů nejvíce, anebo – to by bylo ještě 
přínosnější – trochu ještě více do hloubky rozebrat, jak přesně dané faktory na 

úspěšnost vyjednávání působily. Nicméně je potřeba znovu zdůraznit, že učiněné 
závěry jsou odložené a dobře zdůvodněné. 

Vedlejší kritéria: 

 

Celkové hodnocení: 

Práci hodnotím jako zdařilou. Autorce se podařilo to, o co v diplomové práci jde: 

zvolit si důležitou otázku, vybrat pro její analýzu vhodný přístup, přístup aplikovat a 
dojít k podloženým závěrům. Kdyby práce šla při zhodnocení faktorů ještě o něco 
dále a dospěla k větší diferenciaci jejich relevance, byla by ještě o něco hodnotnější. 

Nicméně i tak je poměrně kvalitní. 
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