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Nalézt a zhodnotit sociální a ekonomické rozdíly mezi vybranými 

africkými státy – Botswanou a Jihoafrickou republikou – a na pozadí 

teorií ekonomického růstu a rozvoje zjistit, které charakteristiky a 

indikátory, týkající se ekonomických aktivit, možno považovat za 

relevantní z hlediska posuzování ekonomické situace a měření 

hospodářského výkonu těchto zemí. 

Vedoucí diplomové práce prof. Jaroslav Macháček 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací   x  
práce se zahraniční literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

  x  
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Vytváření předpokladů pro výraznější hospodářský růst představuje v zemích Subsaharské 

Afriky (SA) – zejména vzhledem k jejich dlouhodobému populačnímu vývoji – klíčový 

problém, který významně rezonuje i v sociální sféře. Autorka koncipuje práci tak, že na jejím 

začátku připomíná obecné růstové teorie formující přístup k posuzování stávajících podmínek 

pro dynamizaci ekonomik SA a soustřeďuje pozornost na tři hlavní oblasti těchto problémů – 

akumulaci kapitálu, přírodní zdroje a korupci jako růstovou bariéru (explicitně kapitola 3 a 

některé úseky v dalších částech). JAR a Botswana patří k nejvyspělejším zemích SA, autorka 



se na jejich příkladu snaží zjistit, které faktory přispívají ve specifických podmínkách této 

části kontinentu k hospodářskému vzestupu. Vyvstává otázka, jakým způsobem a do jaké 

míry možno poznatky, týkající se uvedených dvou zemí využít i ve vztahu k dalším státům 

této části Afriky, případně i těch, jež mají podobné problémy také na jiných kontinentech? 

 

Práci uzavírá posouzení závislostí mezi proměnnými vyjadřujícími na jedné straně 

ekonomickou výkonnost, na straně druhé příjmovou distribuci a sociální nerovnosti. Volba 

sledovaných korelačních vztahů by měla vycházet z hypotéz odvozených od poznatků 

prezentovaných v předchozích částech, ve vztahu k nimž by se interpretovaly i zjištěné 

hodnoty korelačních charakteristik. 

 

Závěr je vzhledem k četnosti informací a poznatků, jež práce přináší, velmi stručný. Měl by 

být koncipován způsobem, umožňujícím zdůraznit vlastní zjištění autorky, stejně jako 

omezení, zejména údajová, pokud jde o posouzení ekonomických a sociálních podmínek 

v obou zemích -  při dané dostupnosti informací. 

 

Vedle porovnávání a interpretace základních charakteristik ekonomického a sociálního vývoje 

v obou zemích možno „přidanou hodnotu“ práce spatřovat i v soustředění a utřídění údajů a 

poznatků, týkajících se některých specifických aspektů tohoto vývoje (morbidita, „Dutch 

disease“, příjmová nerovnoměrnost a další). Při zpracovávání tématiky uplatňovala 

diplomantka tvůrčí postupy, projevovala značný zájem o zkoumané problémy a rovněž 

samostatnost při vytváření celé diplomové práce.  

 

Z formálního a stylistického hlediska má práce – až na některé drobnější nesrovnalosti 

v označování grafů apod. - dobrou úroveň.  Odkazy v textu se v práci řeší číselným 

označením zdroje uvedeného v přehledu použité literatury. Četnost poznámek pod čarou je 

nízká, autorka dávala zjevně přednost vysvětlujícím textovým úsekům.   

Okruh použitých cizojazyčných zdrojů je široký a z práce je zřejmé, že tyto zdroje autorka 

reálně využívala.  

 

Otázky: 

 

1. Jaká vysvětlení přicházejí v případě Botswany v úvahu, pokud jde o zanedbatelný výskyt 

sub-standardního (podle měřítek SA) bydlení (slumy), významně zastoupeného v jiných 

zemích SA? 

 

2. Možno předpokládat, že v územním rámci obou vybraných zemí existují výraznější rozdíly 

v hodnotách sledovaných indikátorů mezi jejich různými regiony? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/ 
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