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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);

Diplomant si zvolil velmi zajímavé téma vztahu poskytované rozvojové pomoci a rozvoje
demokracie. Problém je studován na regionu subsaharské Afriky, která patří
z ekonomického i politického hlediska k nejméně rozvinutým. Sledovaným obdobím jsou
zhruba dvě dekády po skončení studené války, kdy se ve srovnání s předchozím obdobím
mění nástroje i cíle rozvojové pomoci.
Téma je jasně formulováno i vhodně zdůvodněno. Cílem práce je zjistit, jakým směrem
působí poskytování rozvojové pomoci do čtyř hlavních oblastí – institucionální, občanské
společnosti, ekonomiky a lidského rozvoje. Na tyto oblasti jsou navázány formulované
hypotézy.
Práce je koncipována jako empirická kvantitativní studie za použití datových souborů
databází AidData, Polity IV Project, Freedom House a dalších zdrojů.
Text je strukturován do šesti kapitol; první se věnuje teoriím demokracie ve vztahu
k formulovaným hypotézám, druhá mapuje dosavadní literaturu k rozvojové pomoci. Třetí
kapitola popisuje použitá data, čtvrtá představuje model, v páté jsou analyzovány výsledky,
v poslední pak testována jejich robustnost.

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);

Text práce dobře sleduje hlavní linii výkladu, diplomant vcelku jasně formuluje své poznatky
a konfrontuje s dosud publikovanými poznatky v literatuře.



Práce vyžadovala náročnou manipulaci s velkými datovými soubory při přípravě dat pro
analýzu. Oceňuji schopnost diplomanta řešit tyto problémy, včetně zpřesňování analytických
nástrojů.

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

Práce obecně splňuje kritéria požadovaná standardy, některé pomocné údaje uváděné
v práci však nejsou odkazovány na zdroj.

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Stylistická a jazyková úroveň textu je dobrá, autor má tendenci sklouzávat k odlehčenému
stylu, ale činí tak ještě v únosné míře. V textu zůstal menší počet překlepů.

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;

Diplomant by se v průběhu obhajoby měl zaměřit na systematické představení
dosavadních poznatků o vztahu mezi poskytováním rozvojové pomoci a rozvojem
demokracie a porovnat je s výsledky vlastní analýzy, včetně vysvětlení rozdílů.

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 splňuje kritéria stanovená pro magisterskou diplomovou práci. Práci doporučuji
k obhajobě.

8. navrhovaná klasifikace.

Navrhuji práci klasifikovat jako výbornou.
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