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Domnívám se, že autor se v předkládané práci dopouští plagiátorství, a to ve 
skutečně rozsáhlé míře. Kapitola 1.1 je překladem kapitol 1, 2 a zejména 3 
článku Basedau, M. (2005): Context Matters… od str. 6 do str. 19 (některé 
pasáže jsou zpočátku v DP vynechány), autor kopíruje i strukturu a názvy 
podkapitol. Kapitola 1.3 a především kapitoly 2 a 3 jsou překladem textu Ross, 
M. (2005): Booty Futures – a to téměř v plném rozsahu. Srov. od str. 16 
předkládané DP a od str. 4 použitého zdroje, velice zřejmé je to u 
„případových studií“ jednotlivých zemí.  Poslední kapitola 4 pak překládá 
rozsáhlé pasáže textu Meijia-Castel (2012): Could Oil Shine like Diamonds?. 

Autor sice všechny tři okopírované texty uvádí v seznamu zdrojů a místy na 
ně v práci odkazuje, avšak:                     
- Pasáže, po nichž následuje odkaz na jeden z těchto textů, v žádném případě 
nejsou parafrázemi, ale víceméně doslovným překladem.                                          
- Většina přejímaného/překládaného textu ze tří výše uvedených zdrojů na 
tyto texty neodkazuje vůbec a působí tak dojmem, že jde o autorovy vlastní 
myšlenky/analýzy. Ty ale v práce nenajdeme v podstatě žádné.                             
- Všude tam, kde autor odkazuje na další autory – takže práce působí dojmem, 
že prostudoval značné množství literatury – pochází přejímané myšlenky 
třetích autorů z jednoho ze tří výše zmíněných textů.  

Basedau: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=906983 
Ross:  
https://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/ross/papers/working/bootyfut
ures.pdf                                                                                                                          
Meijia-Castel: 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Co
uld%20Oil%20Shine%20like%20Diamonds%20-
%20How%20Botswana%20Avoided%20the%20Resource%20Curse%20and
%20its%20Implications%20for%20a%20New%20Libya.pdf  
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