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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Toto je poměrně zajímavá, byť v několika věcech rozporuplná práce. Na jednu stranu 
se jedná o mimořádně dobře a jasně napsaný text, který poměrně syntetickým 
způsobem zachycuje některé podstatné aspekty fungování ruské ekonomiky 
(zejména její závislost na nerostných surovinách, ale i řadu dalších témat). Text 
používá na poměry oboru MV sofistikovanou statistickou techniku – error correction 
model. Poměrně přesvědčivě také pracuje s ekonomickým teoretickým aparátem 
kolem prokletí přírodních zdrojů a holandské nemoci. Prezentuje celou řadu 
v zásadě statistických ukazatelů týkajících se ruské ekonomiky (a částečně politiky). 

Zároveň má ale text a zejména analýza několik podstatných slabin. Zaprvé, textu 
v podstatě chybí jasný a systematicky implementovaný výzkumný design a 
směřování práce k zodpovězení centrální výzkumné otázky. Text má mnohem spíše 
esejovitý – byť výrazně analytický – charakter, tj. jde spíše o pojednání o ruské 
ekonomice, v kontextu těžby ropy a plynu, než o sevřený text s jasnou argumentační 
linií. V úvodu jsou tak sice formulovány dvě otázky (s. 9) po závislosti real effective 
exchange rate na cenách ropy a efektu (slabých) institucí na výkon ruské ekonomiky. 
Ty jsou nicméně reálně pojednávány až v samotném závěru práce, v sekcích 4 a 5, 
přičemž sekce 4 začíná na str. 48. V lepším případě začíná analýza na str. 42 
s literature review, vše před tím je popis situace Ruska a ruské ekonomiky (byť popis 
čtivý a zajímavý). Celá struktura práce tak podkopává cíl přesvědčivě zodpovědět 
výzkumné otázky. 

Zadruhé, z textu není zřejmé, do jaké míry je vlastně poznatek z analýzy o vztahu 
REER a cen ropy nový, naopak na několika místech autor odkazuje na texty, které 
daný vztah dokládají. V čem je autorův přístup originální? Netvrdím, že práce musí 
přinášet nějak zásadně originální poznatky, to by byl hodně vysoký nárok, ale 
minimálně by měla být jasná v tom, co přináší nového. Celkově slabší dojem ze 
samotných odpovědí na výzkumné otázky je dán i tím, jak minimalisticky, spíše 
mechanicky, je pojata interpretace výsledků analýz. 

Zatřetí, celému textu by prospěla větší míra propracování. To se týká například  
počtu užitých zdrojů. Ve chvíli, kdy se autor zaměřuje na jedinou zemi a především 
na jeden ekonomický sektor, bych očekával extenzivnější práci s literaturou k tomuto 
tématu. Autor obecně hodně čerpá z médií a různých studií (což není špatně), ale 
práce se sekundární literaturou není nijak rozsáhlá. Ve statistické analýze autor 
prezentuje výsledky velice nevhodným způsobem, údaje v tabulkách zkopírovaných 
z prohlížeče nebo STATY v podstatě nejde pořádně číst. Softwary standardně 
umožňují export výsledků v civilizovanějším formátu.  

Podotýkám, že tuto statistickou techniku jsem ve svém výzkumu nepožíval, 
nedovedu tedy beze zbytku zhodnotit korektnost její aplikace zde, nicméně nenarazil 
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jsem na zjevné problémy. Naopak zdůrazňuji, že technika je poměrně daleko za tím, 
co se na IPS v úvodním kurzu vyučuje. 

Rozhodně bych se přimlouval za to, aby práce v oboru mezinárodní vztahy měla také 
výrazně rozpracovanější vazbu na jádrovou literaturu oboru, včetně teoretického 
aparátu MV. 

 

Vedlejší kritéria: 

Text je anglicky velice (skoro bych řekl extrémně) dobře napsaný. Kromě 
několika míst, která jakoby neprošla jazykovou úpravou, je text na velice 
vysoké jazykové a stylistické úrovni.  

 

Celkové hodnocení: 

Celkově napsal Mikuláš Krupa kvalitní, byť poněkud rozpornou práci. Silnou 
stránkou je zjevná schopnost syntézy a poměrně širokého záběru práce a užití 
pokročilých statistických modelovacích technik. Slabinou je celkový 
výzkumný design a malé zacílení práce, což se projevuje v nižší schopnosti 
přesvědčivě zodpovědět výzkumnou otázku. I přes tyto nikoliv nepodstatné 
slabiny hodnotím na horním konci rozmezí bodové škály pro známku C. 

 

Výsledná známka: C 
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