
PPOOSSUUDDEEKK  MMAAGGIISSTTEERRSSKKÉÉ  DDIIPPLLOOMMOOVVÉÉ  PPRRÁÁCCEE  
katedra mezinárodních vztahů IPS UK FSV 

 
 

 
Jméno diplomanta/ky 

Bc. Michal Kroupa  
  
Název práce 

Reform of the IMF: Real empowerment of the developing countries or just a gesture? 
 
Konzultant/ka práce    Oponent/ka práce 

doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.  
 

semestr/rok počet stran počet znaků 
LS 2013 77 + 51 stran priloh  

 
 

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 a aktuální téma reformy Mezinárodního měnového 
fondu z perspektivy rozvojových zemí a jejich schopnosti ovlivnit rozhodovací procesy 
v rámci této globální organizace. Ve své práci jednak analyzuje reformy posledního období 
z hlediska schopnosti skupin členských států prosazovat vlastní agendu a zájmy, jednak 
prezentuje vlastní návrh na alternativní přístup k agregaci hlasovacích podílů ve Výkonné 
radě, který by lépe zajistil možnost prosazení kolektivních zájmů, zejména rozvojových 
zemí. 
Autor volí metodu indexů hlasovací síly, která je používána pro analýzu schopnosti aktéra 
ovlivnit výsledek hlasování na základě pravidla pro rozhodovací proceduru, zejména tam, 
kde procedura používá vážených hlasů. Doplňuje ji Práce nejprve nastiňuje historický 
vývoj MMF a jeho řídící strukturu, včetně otázky její reformy. Dále představuje teoretická 
východiska pro analýzu, formuluje hypotézu a definuje proměnné. Následuje vlastní 
analýza, tj. odpověď na otázku, jak vypadá současné rozdělení moci ve Výkonné radě a 
jakou změnu přináší poslední revize ve srovnání s dosavadním stavem, včetně 
dlouhodobé perspektivy. V poslední části textu pak autor představuje vlastní návrh 
rozdělení hlasovacích podílů podle odlišně koncipovaných konstituencí, podle regionálních 
organizací. Navrhovaný model by zajistil do určité míry zlepšení zastoupení malých států, 
na druhé straně neodstraňuje, ani neaspiruje na možnost odstranění systematické 
nerovnosti dané dvouúrovňovým systémem zastoupení. 
Práce má logickou strukturu, vhodné teoretické ukotvení i zdůvodněnou volbu metody; 
staví na relevantní literatuře. 
Práce představuje originální pokus o řešení konkrétního problému významného nástroje 
globálního vládnutí.  
 

 



 
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); 
 

Diplomová práce byla zpracována v souladu se schváleným projektem, odchylky od 
projektu, zejm. zúžení tématu,  jsou v práci vysvětleny.  
 

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

Práce splňuje kritéria požadovaná standardy. 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Jazyková a stylistická úroveň textu je slabinou práce, autor poněkud podcenil nároky 
stylistické a jazykové redakce v závěru zpracování. 

 
 

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

Předložený výtisk práce je úplný. 
 

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

Otázka k obhajobě: Jakou roli má MMF v současném systému globálního vládnutí?  
 
 

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 ještě výbornou. 
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