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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

i. volba tématu má bezesporu své opodstatnění, přestože autorka upozorňuje, že 
těžiště výzkumu se týká Súdánu před jeho rozpadem a vznikem nového státu, 
Jižního Súdánu, což ovšem má svou logiku; výzkumnou otázkou se autorka ptá, 
zda existují rozdíly v politice firem prosadit se na trhu v Súdánu, a to ve čtyřech 
různých rovinách jejich působnosti v daném regionu   

ii. teoreticky vychází diplomantka z teorie prokletí přírodních zdrojů, což se přímo 
nabízí, byť tato teorie není primárně spojena s otázkou vojenského konfliktu, jak 
sama autorka uvádí – ve výčtu použité literatury ale postrádám T. l. Karl, která se 
prakticky touto závislostí zabývala již v 80´(1987, 1997), tzn. prakticky jako první!; 
dalším teoretickým konceptem je společenská odpovědnost firem – poměrně také 
novější koncept, jehož teoretickou analýzu autorka zcela ale vynechává, pouze 
implicitně v analytické části se k CSR vyjadřuje; metodologicky autorka využívá 
kvalitativní výzkum s jedinečnou případovou studií  

iii. až na výše zmíněnou výjimku bez připomínek 
iv. struktura textu je adekvátní, logická provázanost také, jen si myslím, že by si práce 

zasloužila podrobnější zpracování analytické části, protože není zcela jasné, jak se 
k uvedeným a mimochodem velmi zajímavým výsledkům vlivu firem v súdánském 
konfliktu autorka dostala: její výzkum je založen ani ne tak na reálné kvalitativní 
metodě, jako spíše na interpretativním přístupu  

 
 



2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Diplomantka v poměrně krátkém textu předložené práce (DP začíná až na straně 17)  
provedla rešerši literatury k teorii prokletí přírodních zdrojů, avizovaný teoretický koncept 
CSR je v podstatě jen uvedený, aniž by byl analyzován sám o sobě, tzn. že je sice 
implicitně obsažen v analytické části, explicitně ale ne. Těžiště práce je v kapitolách 3.1. a 
3.2., kde testovala autorka až sedm proměnných.  

 
 

 
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 

 
bez připomínek 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

bez připomínek 
 

 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

 
 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

• Není pravda, že koncept CSR se objevil až 2001 prostřednictvím OECD, 
v dokumentech EU již od roku 1995, dokonce i Světová rada pro udržitelný rozvoj 
již 1997 

• Mary Kaldor, ne Caldor  
• Otázka zní, proč jsou v názvu práce energetické politiky, když vlastně výhradně se 

jedná o ropné společnosti a jejich politiky a mluví se o vlivu petrodolarů na 
vnitropolitický vývoj Súdánu  

1) Lze vysledovat chování TNCs v secesním procesu Súdánu? Uvědomíme-li si, že 
energetické firmy hrají důležitou roli jak v těžbě v Jižním Súdánu, tak i 
v distribučních sítích a terminálech na severu Súdánu. 

2)  Občanská válka je v Súdánu všudypřítomným jevem, Súdán ostatně je označovaný 
za failed state, proč začaly ropné společnosti přijímat etické směrnice až v nedávné 
minulosti? A nakolik reálně se etické kodexy promítly do změny chování firem 
v Súdánu – lze to nějak dokumentovat? 

3)  Jaká je situace ohledně Súdánu a členství v OPEC? 
 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 



zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Práce odpovídá požadavkům diplomových prací, je zpracována pečlivě.  
 
8. navrhovaná klasifikace. 
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datum       podpis 
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