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Hodnocení: 

Kolegyně Dědinová si zvolila téma z oblasti mezinárodních vztahů, resp, z oblasti rozvojové 
pomoci v Africe. Je to téma hojně zpracovávané v české odborné literatuře zejm. v odborných 
časopisech (Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika). Dalším podstatným zdrojem práce 
byly kolegyni Dědinové odborné studie z provenience Ústavu mezinárodních vztahů a "policy 
papers"- strategické dokumenty českého ministerstva zahraničních věcí a Evropské komise. 
Svou práci člení do čtyř základních kapitol. 
První kapitola je věnována vztahům Evropské unie a subsaharské Afriky. Autorka nejprve 
definuje právě region subsaharské Afriky a sumarizuje hlavní okruhy problémů, jejichž řešení 
v tomto regionu vyžaduje mezinárodní součinnost a pomoc. Vztahy s Evropskou unií jsou 
dokladovány jednak sérií smluv, které EU uzavřela se zeměmi daného regionu, a které mj. 
vymezují rámec dlouhodobé hospodářské a politické pomoci, jež je především odvozena ze 
strategických zájmů EU (obrana před chaosem v daném regionu, prevence rizikových jevů -
nedostatku potravin, epidemií chorob, apod.). Podrobně se zabývá také institucionálním 
rámcem rozvojové spolupráce v EU, a charakterizuje mechanismy, kterými členské státy EU 
vzájemně koordinují a vyjednávají společné pozice EU k problematice rozvojové pomoci. 
Autorka zde vychází nejen z prací českých autorů, ale především z detailní znalosti 
dokumentů EK, EP a dalších orgánů Unie. 
Druhá kapitola sleduje celosvětovou institucionální rovinu organizace rozvojové pomoci -
tedy struktury OSN, vycházející především z tzv. Deklarace tisíciletí OSN z r. 2000. Zabývá 
se detailně hlavními okruhy problémů, které pojmenovává Deklarace, a sleduje také praktické 
naplňování (či naopak nenaplňování) cílů stanovených OSN v daných oblastech. Ukazuje, jak 
obtížně či prakticky vůbec nedokáže mezinárodní společenství čelit takovým hrozbám, jako je 
nedostatek potravin či epidemie nemocí (zejm. AIDS) v subsaharské Africe. 
Třetí kapitola je pokusem o zhodnocení efektivity v současné době nejhojněji uplatňované 
formy pomoci - tzv. ODA, neboli oficiálně (státy) organizované rozvojové pomoci. Autorka 
ukazuje, s jak velkým množstvím problémů se tato pomoc potýká - od špatné koordinace, 
nesprávného zadání priorit pomoci až po korupci při distribuci této pomoci v jednotlivých 
zemích. 
Čtvrtá kapitola je věnována roli České republiky v systému mezinárodní rozvojové pomoci 
regionu subsaharské Afriky. Autorka zmiňuje dobré renomé ČR v této oblasti díky aktivitám 
minulého režimu (RVHP, apod.), a podrobně mapuje postupné budování systému účinné 
pomoci v ČR po roce 1989. 
Domnívám se, že práce kolegyně Dědinové jak z metodologického hlediska (zpracování 
poměrně rozsáhlého množství odborné literatury a dokumentů české a zejm. zahraniční 

provenience), tak z hlediska přehledného zpracování daného tématu prokázala schopnost 
samostatné práce odborného charakteru, a proto její bakalářskou práci doporučuji k obhajobě 
a navrhuji ji hodnotit známkou: výborně 
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