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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

1. Odpovídá 
schváleným 
tezím

Odchyluje se od tezí, ale 
odchýlení je vhodné a 
v práci zdůvodněné

Odchyluje se od  tezí a 
odchýlení není vhodné a
v práci zdůvodněné

Neodpovídá 
schváleným 
tezím

1.1. Cíl práce X
1.2. Metoda práce X
1.3. Struktura práce X
*) Označte „X“ vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky 
pro jednotlivé podbody) (max. 1000 znaků).

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1-2
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 1
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1
2.4 Argumentace a úplnost výkladu 1
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 1000 znaků).

Autorka prokázala schopnost analyzovat relevantní zdroje (monografické, periodické i internetové.

Zároveň s nimi vhodně pracuje. Z relevantní literatury např. chybí F.Fukuyama a D.Horowitz.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE



Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce 1
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1
3.3 Ucelenost výkladu 1
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1
3.5 Dodržení citační normy 1
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
1

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh N/A
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, logická 

provázanost, grafická podoba textu)
1

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 2000 znaků).

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

Autorka ve své práci „Role politických institucí v rozvoji zemí s přírodním bohatstvím Case study: 
Botswana a Nigérie“ vychází z hypotézy, že ekonomický rozvoj je determinován mírou institucionalizace 
státu. Ve své práci se snaží prokázat, že ekonomická závislost na exportu primárních komoditách je 
negativní ve smyslu state-building. Svou práci zakládá na komparaci Botswany a Nigérie. Výběr těchto 
case studies zdůvodňuje: 1) koloniální správou VB, 2) geografií (v obou případech se jedná africké a 
subsaharské státy), 3) bohatstvím na suroviny (v prvním případě především diamanty a ve druhém případě 
především ropou, čímž dochází k závěru, že se jedná o státy se společnými klíčovými charakteristikami. 
Zásadní problém je, že zcela opomíjí jazykovou, etnickou, náboženskou heterogenitu Nigérie, která se 
společensky zásadně liší od Botswany. Přitom v textu cituje S. Huntingtona, který uvádí, že čím vyšší je 
společenská heterogenity, tím vyšší je potřeba institucionalizace. Přestože nelze opomíjet 
makroekonomickou nezodpovědnost nigerijských elit, které při sestavování státního rozpočtu spoléhají 
prakticky pouze na příjmy z exportu ropy, značné množství vnitropolitických problémů Nigérie lze 
spatřovat právě ve společenské heterogenitě – rozdělení na státy, které (ne)zavedly systém práva šária, 
kořeny války v Biafře atd. Oba státy se rovněž liší z hlediska PG – velikost teritoria, úroveň infrastruktury, 
jakou roli hrají v regionu, jaké mají sousedy atd. Vhodné by bylo v práci pracovat s textem F.Fukuyamy,
který se systematicky zabývá problematikou budování efektivních státních institucí.
Celkově je práce (až na zmíněné nedostatky) velmi dobře a pečlivě zpracována. V případě úspěšné 
obhajoby navrhuji hodnotit výborně.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT

5.1 Jakou roli hraje společenská heterogenita ve vnitropolitickém vývoji Nigérie?
5.2 Analyzujte struktury ekonomiky Nigérie od 60.let do současnosti.
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):

výborně –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků)

Datum: 29.5.2010                               Podpis: ………………………………..




