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bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 30 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 25 

Celkem  80 65 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 
 Styl 5    5 
 Formální kritéria 5    5 

Celkem  20 20 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce je kvalitně zpracována. Oceňuji výběr tématu, které je aktuální, 
nejednoznačné a problematické na zpracování. Vedle výzkumu ekonomických 
dopadů čemuž se u tohoto tématu nelze vyhnout, je hlavní pozornost diplomanta 
upřena na institucionální dopady přílivu FDI do afrických zemí. Těžiště 
kvalitativního výzkumu je zaměřeno na sledování tří rovin impaktů FDI, a to 
úroveň demokracie, svobodu podnikání a stabilitu státu. Tyto kategorie jsou 
indexovány pro snazší orientaci v dopadech investic.  

Zvolený teoretický rámec považuji za výsostně vhodný a k jeho zpracování 
nemám poznámek. Použité zdroje jsou poměrně bohaté, adekvátní a jejich 
výtěžnost vysoká. 

Ačkoliv diplomant deklaroval metodu kvalitativního výzkumu, který se poctivě 
snažil naplnit, přesto pracuje s mnohými statistikami, což dle mého názoru není na 
škodu, naopak empirická data mohou výsledky kvalitativní analýzy doplnit.  

Je otázkou, zda šest formulovaných hypotéz není nadbytečných a nedaly se 
propojit do 3-4.  

Vedlejší kritéria: 

Zvolené státy pro komparativní analýzu jsou dle mého názoru zvoleny vhodně.  

Český název práce není přesný: scramble není dělením, ale rvačkou, tahanicí, což 
dodává tématu poněkud jiný význam. 

Používání termínu kauzalita a korelace za synonyma není dobře: příčinná 
závislost, podmíněnost není totéž, co lineární souvislost. Myslím, že je kladen 
důraz ve vědeckém výzkumu na to, že korelace nemusí zákonitě vést ke kauzalitě.  

Celkové hodnocení: 

Považuji předloženou práci za kvalitně zpracovanou, proto ji ráda doporučuji 
k obhajobě. 

Výsledná známka:  B 
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