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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Na jedné straně se práce zdá být zajímavým pokusem o zpracování problematiky prokletí přírodních 

zdrojů z pohledu jeho dopadů na socioekonomický rozvoj vybraných (hlavních) těžebních regionů 

zemí, jejichž ekonomiky jsou závislé na produkci nerostných zdrojů (str. 10). Na druhou stranu 

hlavním a zásadním problémem celé práce je její délka, cca 140 stran, která dvojnásobně překračuje 

standartní délku diplomové práce (tj. cca 60-70 normostran) a ukazuje na de facto nezvládnutí 

zpracování tématu ze strany autora práce. 

Po formální stránce splňuje diplomová práce všechny náležitosti a kritéria, která  jsou na práci 

tohoto typu obecně kladena. Práce se vyznačuje i poměrnou slušnou úpravou textu a stylistickou a 

jazykovou úrovní s minimem překlepů.  Prouze číslování stránek by mělo začínat až od úvodu a 

nikoliv začátku, jak zvoliv autor ve své práci.  

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Práce se zaměřuje „na vliv nerostných surovin a nikoliv široce pojatých přírodních zdrojů na rozvoj 

společnosti“ (str. 10). Podle autora je hlavním cílem a zároveň výzkumnou otázkou práce „zjistit, 

jestli existuje, nebo je možné uvažovat o existenci prokletí nerostných zdrojů (respektive jejich 

přínosu) na regionální úrovni v hlavních těžebních regionech důležitých těžebních zemí, tedy jestli je 

v nich patrný nějaký negativní nebo pozitivní vliv nerostných surovin“ (str. 10). 

Opět celková délka práce je v tomto ohledu hlavním problémem, protože ukazuje na špatné 

vymezení cíle práce a stanovení výzkumné otázky. V důsledku toho pak autor překročil standartní 

rozsah práce o další desítky stran.   
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Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Hlavním teoretickým konceptem práce je problematika tzv. prokletí přírodních zdrojů a související 

faktory, mechanismy a procesy spojené s touto otázkou. I v tomto případě je délka celé teoretické 

části spíše na škodu. Autor na cca 33 stranách zdlouhavě popisuje a kompiluje známé informace 

věnované tzv. prokletí nerostných zdrojů.  Daleko kratší teoretická část by práci prospěla.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

V metodické části sice autor vymezuje kritéria výběru souboru zemí, které v další části zkoumá, ale 

v práci chybí jasně vymezená metoda. Není tak jasné, jestli se jedná o případovou studii, pokud ano, 

tak jakou, nebo zda jde sérii případových studií a autor se pokouší o jejich komparaci.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

K analytické části práce nemám žádné připomínky. Analytická část detailně zkoumá případy 

jednotlivých zemí v kontextu jejich relativní regionální pozice kvality života.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Autor v práci naplnil cíl práce a odpověděl na hlavní výzkumnou otázku.  

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Na jednu stranu práce představuje zajímavý pokus o zpracování problematiky tzv. prokletí 

nerostného bohatství. Struktura práce je logická, teoretická a analytická část práce jsou provázané a 

autorovi se podařilo naplnit hlavní cíl práce. Na druhou stranu rozsah práce ukazuje spíše na špatné 

vymezení cíle práce a nezvládnutí zvoleného tématu.  

Přes výše zmíněné nedostatky práci k obhajobě doporučuji.  

 

Otázky k obhajobě 

Nemám žádné otázky do diskuze 

 

Datum: 4. 9. 2015  

Autor posudku: Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý  

 

Podpis: 

 


