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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     
1.2. Metoda práce     
1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 
znaků) 

 
Autor se při zpracování své diplomové práce řídil schválenými tezemi. 

 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu A 
2.2 Původnost práce a přínos oboru A-B 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu 
D 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu B 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  A-B 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  
B 

*) A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C 
– dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – 
dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 



Autor se rozhodl přenést teorii D. Acemoglu a P. Robinsona o extraktivních a 
inkluzivních institucích do prostředí Jihoafrické republiky s cílem analyzovat roli 
institucí a klíčových společenských sfér (např. soudnictví, policie, ochrana 
soukromého podnikání, podnikatelské prostředí, školství, zdravotnictví a další) pro 
pro udržení stability státu (včetně ekonomického rozměru). Autor si stanovil tři 
výzkumné otázky, které se týkají institucionálního nastavení (v historické 
perspěktivě od doby předapartheidní, období apartheidu i demokratického vývoje 
po roce 1994). Poslední z nich se dotýká vysvětlení, zda právě institucionální 
nastavení (a síla institucí nezávislý na politické sféře) je klíčovým faktorem 
zabraňujícím postupnou degradaci funčnosti státu na jednotlivých úrovních. Takto 
stanovenému cíli práce i definovaným výzkumným ptázkám odpovídá i metoda 
práce.  

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  A 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu 
B 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru B-C 
3.4 Dodržení citační normy A 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  B 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F!) 
C-D 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci  

N/A 

3.8 Grafická úprava textu  A 
*) A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C 
– dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – 
dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 2000 znaků) 

 
Práce splňuje formální kritéria. Hlavní slabina formální stránky spočívá v poněkud 
kostrbatém vyjadřování autora, někdy komplikované větné stavbě, či nevhodném 
překladu některých anglických termínů. Nicméně pozitivem je, že autor práci 
pravidelně konzultovat a přes ne zcela uspokojivý výsledek, autor zaznamenal 
významný progres, což je součástí procesu vzdělávání.  

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 
apod.; max. 1500 znaků) 
 

Práce představuje originální a objektivní analýzu role, kterou sehrávají státní 
instituce (zejména politické a ekonomické) v zajištění funkčnosti státu (respektive 
zabránění procesu state failure, se kterým se potýká značné množství států 
v geografickém okolí JAR, které představuje určitou anomálii ve svém 
geografickém prostoru). Analýza je zasazena do historického vývoje, který 
osvětluje postupné nastavení institucí. Část práce věnovaná historie vykazuje 
slabou stránku spočívající v množství využitých zdrojů (zde by si práce 
jednoznačně zasloužila větší propracování, přestože se nejedná o těžiště práce). 
Naopak v empirické části práce (analýza jednotlivých sfér), autor prokázal 
schopnost samostatné analýzy a uchopení velmi komplikovaného, originálního 
problému, který je hojně diskutován, nicméně nebyl takto jasně teoreticky a 
analyticky uchopen. Přestože převládá přesvědčení, že právě soudnictví, školství, 



finanční sektor, mediální (sektor), některé složky policie představují instituce (na 
rozdíl od politické sféry) výrazně napomáhající funčnosti JAR. Z tohoto pohledu je 
práce jednoznačně přínosná pro studium politického systému JAR. Celkově na 
práci oceňuji odvahu autora zvolit si velmi obtížné téma vyžadující vlastní výzkum, 
ale i instrumentálně poctivé zpracování, díky kterým došel k relevantním závěrům 
o roli institucí ve fungování státu.  

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Pokud byste srovnal případ JAR a Zimbabwe s ohledem na roli institucí 

vytvořených v nedemokratickém období, nalezl byste určité podobnosti, ale i 
rozdíly s ohledem na vývoj v JAR po roce 1994 a v Zimbabwe po roce 1980? 

5.2       
5.3       
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: B- velmi dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
Datum: 10.1.2020                                               Podpis: 


