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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

Jméno diplomanta: Bc. Blanka BROJAROVA

Název diplomové práce: ,,9tředoafrická republika: V pasti bídy a chudoby''
Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Aleš KocouRElí Ph.D.

Jméno oponenta diplomové práce: Ing. Kateřina FELIXOVÁ, Ph.D.

oponent: - název firmy: FsE, UJEP

- pracovní zařazeni: odborný asistent
- kontakt: katerina.felixova@gmail.com

Vyjádření minimá!ně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů'
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na druhou
stranu posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:

Středoafrická republÍka patří mezi vůbec nejchudší stáý světa. Dokázala byste tdentÍfikovat hlavní
příčiny dlouhodobé politické nestabiliý v této zemi?

Práci doporučuji k obhajobě.

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:,,\rÍBoRNĚ*

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diolomantem:
Solněnícíle oráce x
Volba metod a jeiich aolikace při zoracovánítématu X
Hloubka orovedené analÝzv x
II. Hodnocení strukturv a obsahu prácel
Přehlednost a looická stavba (struktura) oráce x
Aktuálnost a vhodnost použihich pramenů x
Schopnost diplomanta zoracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu oráce:
Formálníúprava práce (text, tabulkv. qrafu) x
Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Datum: 8.6.2OL2
Podpis oponenta diplomové práce
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,,Středoafrická repubIika: V pasti bídy a chudoby"

Bc. Blanka BROJAROVÁ

Předkládaná diplomová práce s názvem ,,Středoafrická republika: V pasti bídy a chudobý'

představuje analýzu ekonomické, demografické, sociálnía politické situace v zemi. Autorka práce si

v úvodu klade za cíl: ,,Záměrem této diplomové práce je analýza současného stavu Středoafrické

republtky, tedy poskytnutí komplexního pohledu na život v této zemÍ s cílem odpovědět na otázku,

zda špatné podmínky pro podnÍkatelskou čÍnnost jsou příčinou chudoby v daném státě."

Práce je kromě úvodu a závěru strukturována do pěti kapitol, ve kteých se autorka věnuje

seznámení se Středoafrickou republikou, dále fenoménu chudoby a zadluženosti, a pomoci

rozvojorným zemím' V poslední kapitole soustředí pozornost (v souladu s avizovaným cílem

diplomové práce) na analýzu podnikatelského prostředí jeho úskalím a dopadům na

makroekonomickou situaci země.

Stylistická úroveň práce je velmi dobrá. Práce je přehledně a logicky strukturována. Text je na

řadě míst doplněn tabulkami, případně grafy. Autorka v rámci poznámky pod čarou průběžně

odkazuje na použité zdroje.
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