
Posudek vedoucího práce

Zarina Niyazova, Fiscal Management of Oil Revenues: Challenges and Issues. The Case Study of  
Kazakhstan (bakalářská práce IMS FSV UK, 2011), 49 stran rukopisu, bez příloh.

Zarina Niyazova předložila k obhajobě práci pohybující se svým oborovým zaměřením na pomezí 
politologie a makroekonomické teorie. Předmětem její pozornosti je dodnes nejednoznačně 
přijímaný koncept "surovinového prokletí" (resource curse), vystihující slovy autorky z úvodu práce 
(str. 4) empiricky doložený paradox, že "zatímco v některých zemích přispívá surovinové 
bohatství k hospodářskému růstu a udržitelnému rozvoji, v jiných způsobilo objevení těchto 
surovin degradaci, korupci a hospodářský rozvrat". V rozsáhlé teoretické části práce nejprve 
autorka představuje samotný pojem ropných příjmů, jejich roli v národní ekonomice surovinově 
orientovaných zemí a zdroje, jakož i nástroje a hlavní aktéry vstupující do procesu 
makroekonomického řízení příjmů z exportu ropy. V navazující empirické části přibližuje pak 
podrobně mechanismy řízení ropných příjmů na příkladě největšího kaspického exportéra této 
suroviny – postsovětského Kazachstánu. V závěru práce diskutuje nejvýznamnější problémy a 
výzvy, jimž nezávislý Kazachstán i přes pokrok, jehož mezitím v oblasti strukturálních a 
institucionálních přeměn dosáhl, na poli rozpočtového řízení nadále čelí.

Co se týče úrovně samotného zpracování, považuji předloženou bakalářskou práci za 
nadprůměrnou prakticky ve všech sledovaných ohledech. Opírá se o širokou základnu zdrojů, 
sestávající z velice adekvátně volených převážně teoretických titulů anglosaské provenience, jež 
pouze podtrhují vynikající orientaci autorky v oblasti jejího odborného zájmu. Co do plánu 
výzkumu je předložená práce velice dobře vystavěná, včetně jasného vymezení samotného 
předmětu zkoumání, přiměřeného vytyčení výzkumných úkolů a cílů a konečně odůvodněné volby 
použitého postupu. Současně s tím je naprosto skvěle napsaná a přesvědčivě argumentovaná. 
K obsahové stránce textu připomínky nemám. Omezím se tak ve svých připomínkách na kritiku 
místy ledabylé formální úpravy (inkonsistence zápisu bibliografických položek a množství 
překlepů v poznámkách), jakož i horkou jehlou šitého úvodu (vím, o čem hovořím; sledoval jsem 
vznik práce po celou dobu). Upozorňuji na to především z toho důvodu, že by podle mého názoru 
předložená práce jinak v klidu snesla publikaci. Takhle si ji autorka bude muset po sobě ještě 
pořádně přečíst.

Zarina Niyazova předložila k obhajobě originální práci, která převyšuje, místy výrazně, co je na 
našem institutu v případě úspěšně obhájených bakalářských prací zvykem. Doporučuji ji proto 
k obhajobě s hodnocením "výborně" (1) a ponechám na komisi, zda shledá účelným – zejména 
z pedagogicko-výchovných důvodů – navrhnout práci na pochvalu.
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