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POSUDEK VEDOUCÍHO D|PLOMOVÉ PRÁCE

Název práce: PRoKLETÍ NERosTNÝcH ZDRoJŮ? ANALÝZA NA REG|oNÁLNÍ ÚRoVNl

Autor práce: Tomáš Burdych

Formální náležitosti práce (zatrhněte vaši volbu)

Formální úprava: v,ýborná / velmi dobrá l dobrá / nevyhovující

Stylistická úroveň: uýborná / yelmi dobrá l dobrá / nevyhovující

Citační úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenostidélky práce gj.)

Abstrakty - český i anglický - mohly b,ít pečlivěji zpracovány. Narazi] jsem pouze na drobné

překlepy. práce je delší, než je obvyklé. Považuji to zde ale za adekvátní, neboť větší délka je zejm.

kvůli kapítole 4 s rozborem jednotliv,ých případů těžebních regionů (prezentovány navíc pouze

příkladově).

Obsah práce

Cíle, výzkumné otázky, hypotéry @řiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílŮ, teoretické

podložení hypotéz aj.)

Téma zvolené pro diplomovou práci není nové. Autor se nicméně pokusil otázku tzv. prokletí

nerostných zdrojů nahlížet jinak než je v dosavadní literatuře obvyklé. Jako hlavní závisle proměnnou

totiž sleduje relativní pozici těžebních regionů v dané zemi z hlediska úrovně kvality života a nikoliv

obvykle sledovanou celkovou situaci dané země (v literatuře navíc velmi často zkratkovitě

odvozovanou od úrovně HDP na obyvatele). Zvolená formulace rnýzkumné otázky může evidentně

vést ke zcela jiným v,ýsledkům, než když je sledován vliv těžby na celostátní indikátory. Nejen

pozornost věnovaná regionální úrovničiní předloženou diplomovou práciz geografického hlediska

relevantní. Dílčí cíle, které autor deklaruje v úvodu, jsou na zvolenou centrální otázku logicky

navázány a provázány jsou i vzájemně. Jde o: {i) identifikaci zkoumaného souboru těžebních regionŮ

a určeníjejich relativní regionální pozice v dané zemi; (ii) typologiitěchto regionŮ; (iii) pokus o

souhrnné vyhodnoceníotázky,,prokletí nerostných zdrojú" na základě sledovaných ukazatelŮ.

práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.)

V ohledu k práci s literaturou myslím tato diplomová práce překračuje obvyklý standard. Z textu je

zřejmé, že citované práce nebyly jen odcitovány, ale také prostudovány.

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dot oj.)

Metodika je srozumitelně popsána v kapitole 3. Řadu dílčích kroků (počínaje rnýběrem studovaných

případů 23 zemí, resp. jejich těžebních regionů) by bylo možné diskutovat. Oceňuji nicméně, že se



autor vždy snaží o zdůvodnění zvoleného postupu na základě určidch objektivních argumentů,

Z hlediska práce s daty a konstrukce proměnných je důležité zdůraznit, že autor nepracovaljen s

,,Wrdými" statistickými daty, ale v mnoha případech s kvalitativnějšími informacemi, na jejichž

základě stanovoval kategoriální proměnné. Ačkoliv šlo o velmi pracnou cestu přípravy dat, v daném

případě jde podle mne o jedinou rozumnou alternativu.

Analytická část práce (spróvnost a interpretace výsledkú, detailnost, struktura o provázanost analýzy)

Z textu popisujícího uýsledky regresní analýzy je zřejmé, že autor sije dobře vědom omezení, které
jeho pokus o kvantitativní vyhodnocení má. Výsledky je třeba považovat za indikativní. O to

náročnější je jejich interpretace, když je je nutno zasazovat do reálií jednotlirných případŮ fie dobře,

že podstatná část práce je věnována ,,kvalitativnějšímu" rozboru těchto jednotliuých případů) a

teoretických znalostí o množství potenciálních vysvětlení studované otázky. Komentáře v,ýsledkŮ

považuji za rozumně uměřené.

Otázky k obhajobě

V čem především se podle vás odlišně projevila ve rnýsledcích zvolená perspektiva - tj. pohled na

regionální úroveň - oproti předchozí literatuře studující,,prokletí nerostných zdrojů" na základě

celostátních dat?

Datum:31.8.2015

Autor posudku: Josef Novotný

Podpis:CT

?ávěry práce (odpovědi na výzkumné otózky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.)

Samotný závěr práce (kapitola 5) mohl b,it zpracován lépe. Závěr tak trochu skrývá přínos práce a

dosažené poznatky (při psaní závěru je třeba předpokládat, že řada čtenářů si prohlédne pouze

závěr). Závěr se soustředí na omezení práce a působí tak trochu ,,skepticky" v ohledu k tomu, co bylo

učiněno a dosaženo. U dané problematiky je od počátku jasné, že dostupná data a informace

nebudou ideální. Stejně tak je zřejmá složitost tématu a skutečnost, že každý ze studovaných

případů je charakterizován unikátními historickými a geografickými podmínkami. l přesto není ve

snaze o určité generalizace vhodné rezignovat.

Celkové zhodnocení qráce (vč. přínosů práce, provózaností teoretické a analytické čósti aj.)

l přes některé v,ýše uvedené výtky považuji předloženou diplomovou práci za nadprůměrnou a

kvalitně zpracovanou. Zvolený pohled je originálním rozšířením dosavadních přístupů při studiu

otázky,,prokletí nerostných zdrojů". Provedená hodnocení byla zajisté velmi pracná; cením si

v tomto ohledu pečlivosti ivytrvalosti autora. Zároveň doufám, že se zpracovaný materiál podaří

využít pro kvalitní odbornou publikaci.


