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POSUDEK VEDOUCIHO DIPLOMOVE PRACE

Jméno diplomanta: Bc. Blanka BRoJARovÁ

Název diplomové práce: Středoafrická republika: v pasti bídy a chudoby

Cíl práce: Záměrem práce je analýza současného stavu Středoafrické republíky, poskytnutí

komplexního pohledu na život v této zemi a hledání odpovědi na otázku, zda jsou

špatné podmínky pro podníkatelskou činnost příčinou chudoby Ve Středoafrické

republice. Cílem celé studie je identifikace možných kroků k řešení žalostné situace

v zemi.

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

otázky k obhajobě diplomové práce:

Proč se domníváte, že ve Středoafrické republice nedokáže vláda a společenské elity správně rozdělit

bohatství a přispět k prosperitě země a zlepšení sociální i ekonomické situace obyvatelstva?

Práci DoPoRUčUJI k obhajobě.

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:

Datum: 5. června 2012

Výborně
Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Solněnícíle oráce x
Volba metod a ieiich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené anallrzv x
II' Hodnocení struktury a obsahu práce!
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitvch oramenů x
Schoonost diolomanta zoracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formální úprava práce (text, tabullor, qrafu) x
Stvlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

dipIomové práce
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Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů,
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace:

Autorka si ve své diplomové práci vytkla za cíl identifikovat klíčové faktory které nejhůře postihují

ekonomiku Středoafrické republiky, degradují tamější obyvatelsfuo a jeho životní úroveň, zhoršují

sociální situaci a ve svém důsledku vedou také k politické nestabilitě.

Pro samotný text práce zvolila autorka poměrně neobvyklou strukturu, kdy již v základní

charaKeristice Středoafrické republiky vytipovala a podrobněji charakterizovala některé principiálně

problematické momený fungování země, důkladněji se pak zabyvá především chudobou,

zadlužeností, otázkou oficiální rozvojové pomoci a hodnocením podnikatelského prostředí v zemi.

Hloubka a úroveň studie v někteých částech odráŽí nedostatečné nebo nedostupné informační

zdroje, v jiných partiích (zejména v kapitole 4) se ovšem autorka bohužel omezuje spíše

na proklamace z oficiálních dokumentů Světové banky nebo OECD než na vlastní originální analýu

problému. Zejména z těchto důvodů navrhuji hodnotit práci známkou velmi dobře.
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