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Tomáš Nalejvač otevřel ve své práci problém rozvoje subsaharské Afriky s ohledem na 

politické a ekonomické vstupování velmocí do tohoto prostoru v post-koloniální éře. 

Nejobecnějším teoretickým rámcem je mu Jessopova představa dialektických vztahů mezi 

globálním systémem a lokálními variantami kapitalismu. Jessop akceptuje Wallersteinovu tezi 

o strukturální pozici, která výrazně limituje možnosti, které daná země má, zároveň však 

podtrhává lokální determinanty i možnost státních politik ovlivnit povahu ekonomického 

rozvoje. Empirické těžiště práce leží na přelomu minulého a tohoto století, kdy se po odlivu 

západních investic začal do subsaharské Afriky stále více přesunovat čínský kapitál. 

Výchozím konstatováním práce je rozdíl mezi západními investicemi, podmíněnými přijetím 

Washingtonského konsensu a demokratizací, a čínskými investicemi, jimž tato podmíněnost 

scházela.  

Práce na jedné straně provádí kritiku západního konceptu rozvoje, přičemž – 

s odkazem na Klause Offeho – zdůrazňuje především problematičnost souběžné 

demokratizace a přechodu k tržní ekonomice. Na druhé straně se pak ptá, zdali čínský model 

vstupování do Afriky přináší šanci k pozitivní změně. Klíčovým zdrojem autora je Adrian 

Leftwich, jenž kritizoval jednostranné zdůrazňování demokracie západními zeměmi  a na 

ústřední místo postavil koncept rozvojového státu.  

Zajímavá a aktuální je ta část práce, která je zaměřena na bilanci dosavadních zkušeností 

s čínskými investicemi. Nalejvač dokládá, že představa některých autorů o tom, že Číňané 

přivádějí do regionu nějaký alternativní rozvojový model („Pekingský konsensus“) je mylná. 

Bilance jejich vstupu do subsaharské Afriky je smíšená až negativní: čínské investice většinou 

směřované do infrastruktury vedou často k zadlužení afrických zemí, aniž by řešily základní 

problém, jímž je orientace ekonomiky a její nerovné postavení v globální dělbě práce, v níž 

hrají africké země stále spíše roli (post)koloniálních surovinových a zemědělských přívěšků 

vyspělých ekonomik. Jedním z mála případů na první pohled úspěšného rozvojového státu je 

post-genocidní Rwanda prezidenta Paula Kagameho. Základní bariérou ustavení takového 

státu ve velké části afrických zemí je absence efektivně fungující státní administrativy, místo 

níž často převládá zkorumpovaná byrokracie kombinovaná se „sultanismem“ autoritářských 

vůdců. Jakkoliv je Leftwich přesvědčivý ve své obhajobě autokratického rozvojového státu, 

Nalejvač konstatuje, že nedává odpověď na to, jak sultanistické režimy do takového státu 

proměnit.   

 Považuji práci za zajímavou sondu do aktuální problematiky a oceňuji také to, že se 

autor pustil do politicko-ekonomického tématu navzdory tomu, že naše katedra se těmto 

tématům nevěnuje. Problémem práce je ovšem jazyková a stylistická forma a občas i 

neschopnost dobře zdůvodnit, jak jednotlivá témata práce spolu souvisejí a propojit je do 

jednoho koherentního celku. Kulhající stylistika a nedotaženost tedy jsou důvodem, proč 

navrhuji práci hodnotit pouze jako velmi dobrou.  
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