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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 6 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 20 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 25 

Celkem  80 51 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 9 

 Styl 5 5 

 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 19 

    

CELKEM  100 70 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Předložená práce představuje relevantní téma role žen 
v procesu řešení konfliktů na případu mediátorek lokálních konfliktů 
v posledním období v Burundi. Volba metody intrinsitní případové studie je 
legitimním postupem, nicméně má svá úskalí. Autorka si neklade zcela jasný 
cíl, ačkoli práci rámuje teoretickými východisky (Lederach, 1997).  K výběru 
teoretického rámce mám kritickou připomínku či otázku – proč padla volba 
na tohoto autora, jehož konceptualizace se vztahuje primárně 
k mezinárodním či vnitrostátním konfliktům (viz též schéma zařazené 
v apendixu), zatímco případy mediátorek, které jsou představeny ve 4. 
kapitole, se týkají buď čistě osobních sporů či komunitních rizik, a tudíž by se 
nejspíš lépe hodila literatura k mediaci. Z pohledu feministické 
literatury/tématu by si práce zasloužila alespoň základní diskusi o 
mechanismu, jakým se ženy v post-konfliktních zemích Afriky, většinou se 
silně patriarchálními společenskými strukturami, dostávají ve větší míře do 
postavení ať již přímo politických aktérů (členky parlamentů, členky vlád 
apod.) či jako ve zvoleném případě do pozice respektovaných členek 
komunity, které jsou schopny moderovat řešení konfliktů.  

Z metodologického hlediska v práci absentuje výzkumná otázka, která by 
dávala jasnější představu, jakým směrem se výzkum ubírá. Není zřejmé, jaký 
byl počet respondentek, jak byly formulovány otázky v dotazníku (dotazník 
by patřil do přílohy, mohl by být i v původním jazyce bez překladu).    

Vedlejší kritéria: Práce je založena na dostatečně širokém záběru literatury i 
primárních zdrojů. Stylisticky a jazykově bez větších problémů. 

Celkové hodnocení: Velmi oceňuji snahu o zpracování dosud nezpracovaného 
případu fenoménu organizovaného systému mediace konfliktů v Burundi, 
včetně snahy o získání primárních informací od účastnic. Práce přináší nové 
poznatky o organizaci a výkonu mediace zajišťované sítí ženských organizaci 
v zemi.  Na druhou stranu, práce nepropojuje dostatečně zvolený teoretický 
rámec a analýzu v empirické části. 
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