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Předložená diplomová práce se zabývá modely rozvoje subsaharské Afriky. Klade si otázku 

vztahu demokratizace a ekonomické liberalizace a srovnává modely, které podle 

východoevropského modelu předpokládají tuto souvislost, a modely rozvoje, které ji 

nepředpokládají. První jsou západní rozvojové modely, založené na tzv. Washingtonském 

konsenzu, a druhé jsou neseny mezi nezápadními hráči na africkém kontinentě zejména 

Čínou. Práce má tedy teoretický a geopolitický aspekt. Autor se ptá, za Čína a jiné nezápadní 

mocnosti přicházejí s rozvojovými modely, které by mohly představovat alternativu 

k předpokladům západních rozvojových modelů.  

Autor se zabývá teoretickými a historickými důvody nerovností, dopady kolonialismu, 

neúspěchem socialistického rozvoje, důležitostí demokratizace pro samotný rozvoj, 

omezeními finanční perspektivy na rozvoj (Wash. konsensus), dále rolí autonomního státu pro 

rozvoj. Autor zpochybňuje schopnost rozvojového modelu, založeného na primátu 

demokratizace a integrace do světových finančních trhů, uspět v rozvoji Afriky. Jako alternativu 

diskutuje schopnost nedemokratického státu dosáhnout rozvoje, a opírá se při tom o rozlišení 

A. Leftwiche mezi autonomním rozvojovým státem a tzv. sultánským autoritarisme. Na závěr 

diskutuje dva případy autoritářského rozvoje: Rwandu a rozvojový model podporovaný 

čínskými investicemi. Jeho závěr je skeptický: čínský model podporuje závislost a sultanismus, 

a Rwandu prozatím nelze použít jako uzavřený případ, sloužící za model. 

Předložený práce je založená na srozumitelní a relevantní teoretické otázce, originálně a 

sevřeně vedeném argumentu, a na široké, kritické literatuře. Práce je jasně strukturovaná, 

argumentace je postupně rozvíjená a závěr poskytuje odpověď na předem danou otázku. 

Formálně je práce výborně zpracovaná (až na velmi málo těžkopádných výrazů). 

 

K práci připojuji jen několik poznámek ke struktuře argumentace. Autor si vybral velmi široké 

téma a ještě šířeji pojal jeho úvod. V první části práce se autor zabývá teorií rozvoje, 

geopolitikou Afriky, postkoloniální teorií, teorií demokratizace. Kvůli šíři otázek jsou jednotlivé 

kapitoly rychlým přehledem fakt a teorií, a k pokusu o vyjádření komplexní problematiky velmi 

zhuštěným a poněkud zjednodušujících příběhem, a velmi rozvětvenou argumentací, která ne 

vždy zřetelně sleduje hlavní argument. Příkladem pro celý kontinent je pouze Ghana, poté 

pouze Rwanda, a pro čínský rozvoj žádný hlouběji zpracovaný příklad. Pojem Wash. konsensu 

navíc nedefinuje a neospravedlňuje jeho důležitost pro svůj argument. Přestože autor 

argumentuje pro důležitost demokratizace pro rozvoj, v závěru zmiňuje jejich nekompatibilitu 

jako důležitý prvek argumentace.  



Hlavní otázka je faktická, ale opřená o teoretický zájem: přinášejí geopolitičtí vyzyvatelé 

západní hegemonie alternativní rozvojové modely nebo ne? Existuje, i díky diverzifikaci 

geopolitických zájmů v Africe, možnost autonomního rozvoje (rozvojového státu)? Faktická a 

teoretická rovina jsou obě důležité, ale v práci jsou nedostatečně rozděleny. Autor dokládá 

např. „konec éry západní dominance a hledání alternativ“ důvody teoretickými, bez odkazu na 

ne/úspěchy rozvoje založeného na tzv. Washingtonském konsensu v Africe samotné odkazy 

k ekonomické historii.  

Možná by bylo bývalo dostatečné na určité jevy (nerovnost světosystému, závislost) poukázat 

na základě respektované literatury rychleji, a Rwandě a Číně v Africe věnovat více prostoru. 

Jen pár stránek o Rwandě a Číně v Africe totiž nepůsobí přesvědčivě protože buďto hned 

v začátku autor označuje zásadní příklad jako nekonklusivní (Rwandu), nebo, v přídě Číny 

v Africe, okamžitě shrnuje nedostatky a limity jejího působení, a málo prostoru věnuje samotné 

analýze. Nedozvíme se např. jak dlouho už Čína v Africe působí, kde všude, zda je posilování 

závislého sultanismu všeobecný jev, nebo se africké země učí s Čínou autonomněji zacházet, 

jako se to např. učí země na tzv. BRI? Je závislost srovnatelná či hlubší, než v případě rozvoje 

založeného na západních modelech? Není brzo soudit? Kdy bude možné posoudit případ 

Rwandy? Bez podrobnější analýzy působí tedy tyto zásadní příklady pouze jako ilustrace 

předem učiněného závěru teoretické spekulace.  

Tato připomínka nechce zpochybnit platnost celého argumentu, pouze poukazuje na to, že 

velmi široký narativ předpokládá mnohem více prostoru, zejména pro analýzu faktických 

základů teoretické argumentace. Diplomová práce je pro takové cvičení vhodná a prokazuje 

výbornou autorovu schopnost přehledu a argumentace. Pro další akademické práce 

doporučuji záběr zúžit a více se soustředit na jednu z rovin.  

 

 

Doporučuji k obhajobě. Navrhuji ohodnocení výborně. 

 

 

 

V Praze dne 10. 6. 2020.      Zora Hesová 


