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Abstrakt
Hlavním cílem diplomové práce je testovat hypotézu, že ekonomická závislost na
exportu minerálů umožňuje monopolizaci moci, a tím pádem snižuje možnost
demokratického zřízení. Hypotéza bude testována na případech minerálních ekonomik Peru,
Bolívie a Chile. Hypotéza vychází teorie prokletí přírodních zdrojů, která předpokládá
negativní vztah mezi přítomností přírodních zdrojů a jejich exportu a úrovní demokracie.
Teorie je zde rozšířena o faktor minerálních ekonomik, rozšiřujeme ji tedy mimo rámec čistě
ropných zemí. Další rozšíření teorie je o mezinárodní dimenzi, která silně ovlivňuje dění ve
vybraných zemích. V diplomové práci budou analyzovány případy Peru, Bolívie a Chile,
zejména role přírodních zdrojů v těchto zemích, ale také ekonomické výsledky zemí a
demokratizace. V této práci bude využito propojení kvalitativních a kvantitativních prvků.
Ekonomický a politický vývoj vybraných případů bude analyzován na základě metody
rozboru procesu a závislosti na předchozím vývoji. Platnost teoretického konceptu pro
případy bude testována na základě metody shody. Kvantitativní část práce založena na
kauzálních mechanismech navržených Rossem. Spojením kvantitativních a kvalitativních
atributů chceme dojít k obecným výsledkům, i detailním vysvětlení jednotlivých případů.

Abstract
The main objective of this Master thesis is to test the hypothesis that economic
dependence on the export of minerals allows the monopolization of power and thus reduces
the possibility of democracy. The hypothesis will be tested on cases of mineral economies in
Peru, Bolivia and Chile. The hypothesis is based on the resource curse theory, which assumes
a negative relationship between the presence of natural resources, their export, and level of
democracy. In this thesis I expanded this theory with mineral economies factor, therefore
beyond purely petroleum countries. Another expansion of the theory lies with international
dimension that strongly influences events in selected countries. The thesis will analyze cases
of Peru, Bolivia and Chile, especially role of natural resources in these countries, but also
economic results and role of democracy in selected countries. In this thesis I use qualitative

Diplomová práce – abstrakt

Dulovcová Iva

and quantitative elements. Economic and political development will be analyzed on the basis
of process analysis method and method of dependence on previous development. The validity
of theoretical concept for these cases will be tested on the basis of the compliance method.
Quantitative part of the thesis will be based on causal mechanisms designed by Ross. By
combining qualitative and quantitative attributes I want to achieve general results as well as
detailed explanation of individual cases.

