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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Srovnání socioekonomického a politického vývoje Kazachstánu a Kyrgystánu po 

rozpadu Sovětského svazu     

Autor práce: Miroslav Hejzdral   

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Výzkumné cíle a otázky byly v úvodní části práce stanoveny. I když se v podstatě jedná o jeden cíl a 

jednu otázku (faktory socioekonomického a politického vývoje) se dvěma specifickými otázkami (vliv 

nerostných surovina a ruského živlu), jsou pro magisterskou práci přiměřené. Explicitní hypotézy 

v práci stanoveny nejsou, což vzhledem k absenci statistického ověřování není chybou. Vybrané 

téma má geografickou relevanci a v české odborné literatuře je spoře zpracované. Nicméně 

teoretické podložení cíle a stanovených otázek je slabé, autor měl do práce více zapracovat 

teoretické koncepty zabývající se vlivem diaspor na majoritní společnost a také fenoménem 

„prokletých surovin“ a jejich vlivem na politický systém. Oboje je jen útržkovitě zmíněno v úvodu. 

 

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

Základní literatura je popsána v kapitole 3, ale jde spíše o výčet autorů a jejich prací, než kritické 

posouzení a zapracování do tématu práce. Odborných textů používá autor dostatečně, v textu je 

řádně cituje dle náležité formy. Oceňuji snahu autora o dohledání značného množství statistických 

dat, což v při studiu tohoto regionu nebývá jednoduché. 

 

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

Samotná metodika je založená na popisu a porovnání nasbíraných dat v časových řadách, náročnější 

statistické postupy využity nebyly, dle slov autora, pro nekompletnost dat.  

 

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

Interpretace analytické části je sice obsahově správná, ale značně povrchní. Autor se až příliš 

uchyluje k prostému popisu dat z tabulek a grafů a je málo důsledný v hledání kontextuálních a 

historických příčin.  

 

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

Cíl práce byl formálně splněn, ale jak sám autor poznamenává v závěru, díky stručnému popisu 

událostí. Citelněji zde chybí pevnější propojení popisu jednotlivých indikátorů se stanoveným cílem a 

výzkumnými otázkami. Konstatování, že ekonomická síla Kazachstánu je hlavní faktor odlišného 

vývoje je spíše výchozí předpoklad, než závěr. Citelněji chybí zaměření na strukturální faktory 
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ekonomického vývoje, zaměření na těžební sektor, který je dominantní v obou zemích, rozdíly 

dostatečně nevysvětlí. Taktéž ruský faktor je v závěrech podceněn. Nejde jen o prostorovost či 

demografické změny ruské diaspory (či případně geopolitiku), ale také o jejich vliv na ekonomiku či 

politiku. Takže práce sice elementárně splnila cíl popsání vývojové divergence dvou vybraných zemí, 

ale v závěru s jistotou nelze říct, proč se tak děje. 

 

2. 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.) 

Autor zřejměn bohužel nedodržel pro magisterské práce obvyklou délku, práce je textově velmi 

stručná – v podstatě 50 stran textu proloženého grafikou. Po stylistické stránce je text psán 

těžkopádným- kostrbatým jazykem s častými dlouhými souvětími. Na druhou stranu se v textu 

nachází minimum pravopisných chyb a překlepů a autor se snaží o dodržovat odborný jazyk. Grafické 

přílohy jsou po formální stránce přiměřené magisterské práci, jsou řádně citovány a odkazovány 

v textu. Taktéž citační úroveň textu je na velmi dobré úrovni.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Práce měla asi větší ambice, než je předkládaný výsledek. Přesto je kladně hodnotím, že se autor do 

tohoto málo zmapovaného tématu pustil. Jak sám komentuje, jeho motivací bylo i osobní poznání 

regionu. Ale je škoda, že spoustu znalostí a postřehů, které mu návštěva i kontakty i s místními 

přinesly, nedokázal prodat. Jeho entusiasmus pro téma byl bohužel brzděn nestudijními 

povinnostmi, přesto je i chybou vedoucího práce, že nedokázal včas podchytit a mobilizovat 

potenciál autora. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

- 
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