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Autorka se ve své práci úspěšně pokusila charakterizovat politiku rozdělování příjmů 
z ropného průmyslu, a to jak ve více teoretické rovině, tak i na případové studii ke 
Kazachstánu.  
Práce byla rozdělena dvě základní části. V první teoretické autorka poukázala na nejrůznější 
přístupy k rozdělování příjmů z ropného průmyslu, ukazuje na nejrůznější režimy, podle nichž 
různé státy přistupují k příjmům z ropy (royalties, income taxes, resource rent tax, PSA 
apod.). U každé metody je stručně uvedena její charakteristika a případné výhody či nevýhody 
podobného přístupu.  
Dále se studie zabývá jednotlivými hráči, kteří dále manipulují a rozdělují příjmy z ropy 
v rámci států i mimo něj. Opět jsou zde poukázány na problémy, s nimiž e tito hráči setkávají 
ve vzájemných vztazích (stát-společnost-zahraniční společnost apod.). A také poukazuje na 
nejrůznější přístupy, které mají uchovat současné dědictví pro budoucí generace.  
Celá první část je solidním úvodem do celého studia a mohla sloužit v učebnicové podobě i 
pro studenty politologie, mezinárodní ekonomiky, obchodu apod. Škoda jenom, že autorka 
neuváděla alespoň příklady zemí, v nichž přivažuje tak či ona strategie či instituce. V tomto 
případě by to mohlo být ve stručné podobě tak, aby se práce příliš neprotahovala.  
Druhá část práce je fakticky věnována případové studii na jedné zemi – Kazachstánu. I tato 
část nabízí základní přehled managementu ropných příjmů země, jeho problémy i úskalí. 
Ukazuje se však, že rozsah bakalářské práce neumožňuje vysvětlit komplikovaný systém 
řízení těchto příjmů. Namísto toho, aby autorka prohloubila předchozí teoretickou část o zcela 
konkrétní příklady z praxe, sklouzává zde opět k obecnějšímu popisu problematiky. 
Zvláště patrně je to v případě vysvětlení vzorce metody pro rovnovážný rozpočet na s. 33-34. 
Na tomto místě je patrné, že autorka přebrala tvrzení z jiné publikace, avšak z dalšího textu 
nevyplývá, zda těmto formulím i porozuměla. Bylo by možné například vypočítat s použitím 
tohoto vzorce jeden příklad na konkrétních datech ke konkrétnímu roku? Takto není ani jasné, 
proč je tento vzorec v práci zařazen, nehledě k tomu, že není patrné, jak spolu oba vzorce 
souvisejí (logicky ano, z textu nikoliv).  
V další části textu opět autorka přešla do obecnějšího popisu situace, která je sice 
charakteristická pro Kazachstán, avšak namísto toho bych si mohl zařadit na místo zcela jinou 
zemi. Celkově to vypadá, že zvláště druhá část byla patrně psána ve velkém spěchu, nebyla jí 
věnována dostatečná pozornost a z tohoto důvodu působí poněkud ledabyle. 
Přesto však lze konstatovat, že práce patří stále k tomu lepšímu, co bylo na IMS 
v bakalářském cyklu vyprodukováno. Proto může být autorka připuštěna k obhajobě 
s hodnocení velmi dobře. 
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