
PPOOSSUUDDEEKK  MMAAGGIISSTTEERRSSKKÉÉ  DDIIPPLLOOMMOOVVÉÉ  PPRRÁÁCCEE  
katedra mezinárodních vztahů IPS UK FSV 

 
Posudek na magisterskou diplomovou práci zpracovanou na katedře mezinárodních 
vztahů IPS by měl obsahovat Vaše vyjádření k následujícím bodům. Při zpracování 
posudku můžete použít následující část tohoto souboru, kde vyplníte své hodnocení do 
jednotlivých polí. 
 

 
Jméno diplomanta/ky 

Okonkwo Gattuso Nicole 

  
Název práce 

Value of Territory: A Critical View on Natural Resources Being a Cause of Ethnic Conflict 

 
Konzultant/ka práce    Oponent/ka práce 

Dr. Vít Střítecký Dr. Ondřej Ditrych 

 
semestr/rok počet stran počet znaků 

Zimní 2016   

 

 
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); 
 

i. zajímavé a přiměřené téma; dvě výzkumné otázky, z nichž jedna nekoresponduje se 
zvoleným teoretickým rámcem. 
ii. velmi zajímavá teoretizace, jakkoli její potenciál zůstal spíše nevyužitý 
iii. zdrojová základna je solidní, a to především v empirické části 
iv. struktura textu je v zásadě logická, nicméně v práci není dostatečně propojena 
teoretická část s částí empirickou, což narušuje i argumentační linii. Druhým problémem je 
do budoucnosti orientovaná část práce zaměřující se na vývoj v Biafře. 

 

 
 

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); 
 

Práce se teoreticky opírá o zajímavou neomarxistickou literaturu, která má určité 
konstruktivistické přesahy. Je škoda, že se autorce nepodařilo lépe využít potenciál této 
literatury. Empirická analýza je detailní a dobře prozdrojovaná, nicméně se v podstatě míjí 
s potenciálem „value of territory“.  
Ještě problematičtější se tato skutečnost jeví v kontextu druhé otázky, která je 
prostřednictvím představeného teoretického rámce v podstatě neřešitelná. 



Z celkového pohledu lze práci vnímat jako nevyužitou příležitost. Zásadně lze ale ocenit 
provedenou empirickou analýzu, a to především tu spojenou s Deltou Nigeru. 

 

 
 

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

Bez připomínek 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
vyhovující 

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

 

OK 
 

 
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]); 
 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. Hlavní limit, kterým je nepropojenost teoretické 
a empirické části, autorka dokáže částečně kompenzovat kvalitní deskripcí. 

 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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