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Připomínky a otázky k obhajobě: 
Tato diplomová práce se zabývá jevem známým jako „prokletí přírodních zdrojů“. První část 

práce je zaměřena na teoretický rozbor ekonomických důsledků tohoto jevu. Tento rozbor je 

proveden velice poctivě a přehledně. Zatímco u ekonomických důsledků panuje v současných 

studiích shoda, u politických a institucionálních důsledků je problematické empirické prokázání 

směru vlivu. Autor dále uvádí možnosti řešení negativních důsledků tohoto jevu na uvedené 

oblasti. Výsledky realizace těchto opatření jsou diskutabilní a dosud empiricky neprokázané. 

Uvedené problémy související s tímto jevem ukazují na silnou potřebu empirických studií, které 

povedou k dalšímu objasnění tohoto jevu. Proto oceňuji aktuálnost i význam této práce pro 

současné poznání v této oblasti. Práce totiž obsahuje dvě případové studie, jedna se zabývá 

řešením důsledků tohoto jevu v Norsku a druhá v Alžírsku. V závěru autor navrhuje transfer 

některých zkušeností z Norska do Alžírska. Tyto návrhy jsou samozřejmě mnohdy diskutabilní, 

ale autorem řádně odůvodněné a jsou uvedeny také případné překážky tohoto transferu. 

Práce je napsána jasně a přehledně. Obsahuje několik překlepů, které jsou však vhledem k rozsahu 

práce zanedbatelné. 



 

Otázky k obhajobě: 

1. Vyjádřete se k výsledkům nedávných studií, které ukazují, že je to spíše volatilita cen 

komodit než samotná závislost na přírodních zdrojích, která vede k „prokletí přírodních 

zdrojů“. 
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