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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Téma práce je relevantní a nadto velmi nevšední, v odborné literatuře v podstatě 
nezpracované, navíc vzhledem k neexistující institucionalizaci a rozmanitosti práce 
žen-mediátorek velmi obtížně uchopitelné. Výzkumný problém a cíl je jasně 
vytýčen a dostatečně obhájen, autorka bohužel v jeho rámci opomenula explicitně 
formulovat konkrétní výzkumné otázky. Teoreticky je práce ukotvena v přístupu 
k budování míru, který zdůrazňuje význam místního kontextu k transformaci 
konfliktu. Lederachův rámec transformativního peacebuildingu, vyjádřený 
pyramidou aktérů a jejich nástrojů, vytváří výzkumný prostor, jenž autorce 
umožňuje zviditelnit a dále detailně zkoumat aktivity žen na komunitní úrovni 
(level 3) jako aktérů v budování míru v Burundi. Široké pojetí mírotvorných 
procesů v tomto rámci jí také dává prostor zkoumat přínos žen-mediátorek v celé 
škále jejich aktivit. Autorčina metodologická volba vnitřní případové studie 
odpovídá stanovenému cíli přinést hluboký vhled a porozumění institutu žen-
mediátorek a významu jejich činnosti ve specifickém post-konfliktním kontextu 
Burundi. Hlavní metodou sběru dat jsou polostrukturované dotazníky, doplněné o 
rozhovory a analýzu reportů z činnosti mediátorek. Ačkoli se autorce podařilo 
navázat kontakt pouze se sedmi mediátorkami, domnívám se, že provedená 
analýza a závěry práce jsou platné a dostatečné, a autorka naplnila cíl, který si 
v úvodu stanovila. 

Vedlejší kritéria: 

Práce vychází z dostatečného množství relevantních zdrojů, stylisticky i jazykově je 
na vysoké úrovni. Po formální stránce je v pořádku a kompletní.   

Celkové hodnocení: 

Předkládaný text přináší zajímavý a originální výzkum problematiky, která je 
v odborné literatuře velmi málo zpracována. Celkově je téma uchopeno velmi 
dobře, a navzdory významnému nedostatku, kterým je absence jasně formulované 
výzkumné otázky, autorka v práci prokázala schopnost samostatné a přesvědčivé 
interpretace výsledků svého výzkumu.  

Výsledná známka: A-B 
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