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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace   

Autor práce: Bc. Petra Tillová  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Výzkumné otázky (2) a cíle (5) jsou v úvodu jasně popsány. Jedná se o geograficky relevantní téma. 

Autorka neopomíjí kontextuální faktory rozvoje vzdělanosti v Africe. Hypotézy nejsou specifikovány, 

teoretický rámec je nicméně popsán dostatečným způsobem. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka pracuje s množstvím relevantní zahraniční literatury. Relativně stručná teoretická část 

představuje vhodný rámec pro analytickou část práce, která je založena na rozsáhlé rešerši 

hodnotících zpráv (UNDP a UNESCO) pro 29 afrických států. Diskuze literatury je dále doplněna o 

celou řadu existujících případových studií. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodiku považuji za vhodně zvolenou. Metodický postup je v práci dobře vysvětlen. Autorka 

diskutuje a reflektuje omezení zvoleného postupu. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Rozsáhlou analytickou část považuji za hlavní přínos práce. Autorka prokazuje dobrý přehled 

v řešené problematice. Extenzivní rešerše hodnotících zpráv je vhodně doplněna relevantními 

případovými studiemi. Regionální rozdílnost je hodnocena pomocí variačního koeficientu. Vlastní 

výsledky práce jsou prezentovány a komentovány dostačujícím způsobem. Přílohy práce obsahují 

detailní rozbor zkoumaných faktorů na úrovni jednotlivých států. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Autorka v práci naplnila cíle a odpověděla na hlavní výzkumné otázky. Pomocí diskuze existující 

literatury zasazuje vlastní výsledky do globálního kontextu zkoumané problematiky. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Rozsáhlá datová základna je přehledně graficky zpracována. Jsou splněny všechny formální 

náležitosti práce. Vzhledem k rozsáhlé rešerši považuji větší rozsah práce za opodstatněný. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Autorka předkládá velmi kvalitní diplomovou práci. Jednoznačně prokázala schopnost pracovat s 

teoretickou literaturou, s rozsáhlou datovou základnou, prezentovat výsledky a učinit relevantní 

závěry. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Jaké výsledky Vaší práce považujete za nejpřekvapivější? 

Jak hodnotíte roli MDGs z hlediska dopadu na rozvoj vzdělanosti v Africe? 
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