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A. Kriteriální hodnocení práce 

Kritérium Výborně Velmi dobře Dobře Nevyhověl/a 

Splnění cíle x    

Logické uspořádání kapitol (témat) x    

Dodržení citačních zvyklostí x    

Slohová a gramatická správnost x    

Typografická správnost x    

 

B. Slovní hodnocení práce 
Diplomant si vybral ke zpracování zajímavý a pro Alžírsko důležitý problém. Jde o velmi obtížné 

téma, neboť autor musel pracovat se zahraničními zdroji, jejich dostupnost není automatická a běžná. 

 

Zcela logicky diplomová práce obsahuje dvě základní části – první poskytuje teoretický rámec o 

paradoxu prokletí přírodních zdrojů. Popisuje ekonomické souvislosti a politické důsledky. Správně 

dělí problematiku na ekonomickou, politickou a institucionální. Vychází přitom z platných 

ekonomických teorií, které jsou publikovány. Dále autor pojednává o ekonomických souvislostech 

popisujících řešení popsaného paradoxu. Zde popisuje fiskální politiku a uvádí diverzifikaci jako jeden 

ze zdrojů potenciálních řešení. 

 

Naplnění hlavního cíle je provedeno v kapitole čtvrté a páté. Autor nejprve popisuje realitu Norska, 

jejich zkušenosti se zajišťováním ekonomické stability země v souvislosti s paradoxem přírodních 

zdrojů. Uvádí samozřejmě i souvislosti ve změnách ve fiskální politice Norska. Všechny informace 

vycházejí z aktuálních pramenů a jsou zpracovány logicky tak, aby byly využitelné pro další 

návrhovou část týkající se Alžírska. 

 

V poslední kapitole autor zpracovává doporučení pro alžírskou politiku, která bude v budoucnu řešit 

problémy v souvislosti s limitujícími se přírodními zdroji. Návrhy na doporučení a budoucí reformy 

považuji za správné, avšak závislé na aktuální ekonomické a politické situaci v Alžírsku.  

 

Vzhledem k tomu, že jde o zásadní budoucí problém alžírské ekonomiky, doporučuji další zkoumání 

tohoto problému.  

 

Závěrem hodnotím pozitivně samostatnost autora, se kterou přistupoval k řešení své diplomové práce. 

Práci řádně konzultoval a spolupracoval s vedoucím. Jako mimořádnou hodnotím jak kvalitu celé 

diplomové práce a její rozsah, tak i hloubku nutných znalostí a množství použitých zahraničních 

zdrojů. 
 

 

 

 



C. Otázky k diskusi 
V rámci diskuse doporučuji položit tento dotaz: 

1. Snaží se vláda Alžírska nyní nějak dopředu řešit budoucí situaci docházejících přírodních 

zdrojů? Svoji odpověď odůvodněte.  

 

 

D. Závěr 
Na základě výše uvedeného hodnocení práce konstatuji, že posuzovaná práce splňuje požadavky 

kladené na práce tohoto typu a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 
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