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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. téma je neotřelé, neboť převažující část dosavadních výzkumů bylo zaměřeno na 
vztah rozvojové pomoci a realizace hospodářského růstu (což lze ostatně celkem 
jednoduše měřit), zatímco stav demokracie je hůře měřitelná veličina mj. i pro 
částečnou subjektivitu hodnocení míry demokracie; formulace čtyř hypotéz je 
adekvátní tématu  

ii. teorie demokracie a občanské společnosti; regresní analýza se závislou proměnnou 
úroveň demokracie a nezávislou rozvojovou pomoc, metoda nejmenších čtverců a 
klouzavé průměry využívaných běžně pro makroekonomické indikátory či investiční 
strategie – v tom je tedy předkládaná práce zajímavá; byl zvolen kvantitativní 
výzkum, což si vyžádalo konstrukci modelů použitelných pro analýzu dané 
problematiky, čímž se autor pokusil objektivizovat posuzování míry demokracie, 
demokratických institucí v rozvojových zemích – samozřejmě, že takový přístup má 
ale své limity – vhodné by bylo doplnit tento kvantitativní výzkum i více kvalitativní 
metodou; zvolená časová řada 1990-2009 je logicky odůvodněna, nicméně proces 
budování demokracie je běh na dlouhou trať a výsledky výzkumu mohou tedy být 
jen dílčí, resp. ještě ne zcela potvrzené; rozčlenění rozvojové pomoci do čtyř 
kategorií dle cílového zaměření považuji za přínosné;  

iii. bez připomínek  
iv. bez připomínek  

 
 



 
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); 
 

Diplomant si zvolil nelehké téma, které se ctí zpracoval. Věnoval se podrobně analýze 
dostupných odborných prací, které nevytěžil pouze deskriptivně, ale podrobil je kritické 
analýze. Za důležité považoval i rozbor vysvětlujících proměnných v institucionální a lidské 
rovině, já oceňuji nejen modely a jejich interpretaci, jako spíše deskriptivní (narativní) 
charakteristiku proměnných. Podařilo se mu část hypotéz verifikovat, část ne. Vždy ale 
následuje příslušné zdůvodnění.  

 
 

 
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); 
 
bez připomínek  
 
 

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

1) Lze vysledovat, nakolik klientelismus, nepotismus, případně tribalismus 
v subsaharské Africe ztěžuje demokratizační roli rozvojové pomoci? – viz př. 
Mercer 2012 a uváděný příklad NGOs a preference bývalých státních 
zaměstnanců? 

2)  Zasaďte do kontextu vaší práce tezi Amartya Sen o neekonomických faktorech 
rozvoje jako určujících.  

 
 
 

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]); 
 

Práci ráda doporučuji k obhajobě, za nejsilnější považuji nejen empirickou část a její 
zhodnocení, ale i tu teoretickou část díky kritickému přístupu ad hoc daného zaměření 
diplomky. 

 



 
8. navrhovaná klasifikace. 
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20. 6.2012 

 

 
 
 


