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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); 
 

 
Autorka si pro svou diplomovou práci vybrala téma vzniku ozbrojených konfliktů v Africe. 
Na příkladě Demokratické republiky Kongo zkoumá tři vybrané skupiny teoretických 
přístupů k vysvětlení příčin konfliktů na kontinentě: ty, jež je hledají v boji o nerostné 
suroviny, v etnicitě a v povaze státu. V tomto smyslu si autorka v úvodu formuluje hlavní 
cíle práce a pokládá výzkumné otázky. Ačkoli problematika ozbrojených konfliktů v Africe 
patří k často studovaným tématům, zhodnocení validity několika vybraných přístupů na 
konkrétním příkladu DRC je dostatečně původní a relevantní téma. 
Autorka volí pro svou práci instrumentální případovou studii. Na základě diskuse zvolených 
tří teoretických přístupů sice identifikuje nezávislé a zprostředkující proměnné, ale jasný 
výzkumný rámec, jež by následně bylo možné aplikovat na případ DRC, v práci chybí. 
Analýza DRC je tak mnohdy více než aplikací instrumentální případové studie popisem 
situace v zemi s ohledem na faktory označené jako zprostředkující proměnné. 
Problematická z hlediska logiky argumentace je i skutečnost, že „slabost státu“ se objevuje 
jako zprostředkující proměnná v případě nerostného bohatství i etnicity a zároveň je 
povaha státu, respektive jeho slabost, i samostatnou třetí nezávislou proměnnou. 
V práci je však patrná značná nerovnováha mezi částí teoretickou a vlastní analýzou 
případu, a to jak v rozsahu, tak i v množství a kvalitě použitých zdrojů.  
Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a struktura práce odpovídá zvolenému 
teoreticko-metodologickému 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); 
 

 
Teoretická část je postavena na dostatečně široké základně vhodných zdrojů. Zatímco 
kapitola o úloze nerostného bohatství v konfliktu diskutuje všechny standardní texty, 
následující dvě poměrně dost spoléhají na Záhoříkův text Ohniska napětí v postkoloniální 
Africe. Naopak v části o DRC jakékoli zdroje téměř chybí. Autorka hovoří o konžském 
konfliktu jako o jednom z největších a nejsložitějších v moderní africké historii, avšak její 
popis je značně simplistický, lineární a v podstatě bez odkazů na jakýkoli text z velkého 
množství odborné literatury na dané téma. Nedostatečná znalost případu, spolu s výše 
zmiňovanými nejasnostmi ve výzkumném rámci, vede k poměrně povrchní analýze ve druhé 
části práce.  

 
 

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

 
Autorka konzistentně používá zvolený formát pro odkazy a citace.  

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
Autorka přehlédla nemalé množstv gramatických chyb. Jinak je text čtivý a přehledný. 

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

 

 
Po formální stránce je výtisk úplný. 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

- 

 
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 všechny požadavky kladené na  DP a doporučuji ji proto k obhajobě. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 

 
Velmi dobře. 
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