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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Autor pochází z Kazachstanu a zvolil téma klíčové pro ekonomiku země. Byl schopen 
shromáždit data umožňující analýzu a testování postavených hypotéz. Našel a využil 
relevantní modely a testy a prokázal schopnost s nimi pracovat. 
Práce je členěna logicky strukturována, obsahuje úvod, čtyři kapitoly a závěry, vypracována 
v anglickém jazyce. Vzhledem ke geografickému zaměření to zvyšuje její využitelnost a 
přidanou hodnotu. 
 
Kapitola 2 představuje a charakterizuje kazachstánskou ekonomiku. V kapitole 3 pokračuje 
deskripce strukturou společností a vlastnických vztahů v klíčovém ropném odvětví. Těžiště 
práce leží v kapitole 4, představující vlastní datovou analýzu a fekty FDI. Kapitola 4 obsahuje 
I rozbor využitelné literatury a metodologie. Kapitola 5 obsahuje rešerši strategických 
ekonomických dokumentů země. Závěry přehledným způsobem shrnují výsledky práce. 
 
Hypotézy postavené pro práci a výsledky jejich testování shrnuté v závěrech nejsou 
překvapivé. Přínos práce je v jejich podpoře relevantním testováním dat. 
 
Místy (např. kapitola 5.1. nebo závěry) je text mírně poplatný oficiálním dokumentům 
využitým v práci, ne však dramaticky a autor se rozhodně snažil podrobit tyto dokumenty 
analytické reflexi. Musíme si rovněž uvědomit, že dikce takových dokumentů je regionálně 
specifická. Autor též vyjadřuje přesvědčení, že autonmní ekonomická strategie státu 
bohatého na přírodní zdroje, jako je Kazachstán, je správnou cestou rozvoje. 
 
Pro obhajobu navrhuji otázku: Characterize models used in your thesis and their 
advantages/disadvantages based on data analyzed. 
 
Autor přistupoval k vypracování diplomové práce samostatně a zodpovědně. DP splňuje obsahová a 
formální kriteria na ni kladená. Text je pečlivý a kultivovaný, včetně klasifikace apod.. Autor využil 
poměrně obsáhlý soubor pramenů akademických i aplikovaných. 
 
Navrhuji hodnotit výborně (1). 
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SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 19 

Methods                      (max. 30 points) 25 

Contribution                 (max. 30 points) 20 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 82 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


