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Cílem diplomové práce bylo zmapování procesu transformace české zahraniční rozvojové 

spolupráce s úmyslem odpovědět na následující otázky: Proč k této transformaci dochází, jak 

probíhá, s jakými problémy se setkává a jaký další vývoj lze předpokládat? K odpovědi 

autorka použila metod brainstormingu a brainwritingu, analýzy veškeré dostupné literatury, 

polostandardizovaných rozhovorů se zainteresovanými aktéry, dotazníkového šetření, 

telefonického dotazování a metod psaní scénářů. Významným přínosem bylo zúčastněné 

pozorování při půlroční stáži v České rozvojové agentuře. 

 

Práce má rozsah 120 stran, vyznačuje se metodologickou čistotou, je přehledně strukturována, 

každé tvrzení je doloženo. Působí dokonalým dojmem, těžko se mi hledal nějaký nedostatek 

(těch pár záměn malých a velkých písmen opravdu nestojí za řeč). Takže snad jedině 

uspořádání použité literatury by mohlo být jiné; takhle není úplně čtenářsky přívětivé. 

 

Autorka dokázala tvořivým způsobem aplikovat znalosti a schopnosti získané při studiu 

veřejné politiky na konkrétní veřejný problém. Výsledky její práce jsou zajímavé pro 

všechny, kdo se zahraniční rozvojovou pomocí nějakou formou zabývají. Doporučuji 

poznatky publikovat, čímž práce bude dále sloužit k společenskému prospěchu. Diplomovu 

práci však nelze publikovat ve stávající podobě. Její čtenář totiž naráží na stejné informace 

opakovaně znova a znova, což je sice asi nutné z hlediska dané struktury práce, ale toho, koho 

zajímají pouze výsledky, by to nepatřičně zdržovalo. Poznatky by tedy měly být publikovány 

v příslušném odborném časopise anebo na relevantním webu v kondenzované podobě. 

Základní jsou klíčová doporučení ze s. 92, k tomu je třeba doplnit, jakým způsobem se k nim 

došlo. 
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Dotazy oponenta k obhajobě diplomové práce: 

 

1. Který z uvedených scénářů dalšího vývoje považujete za nejpravděpodobnější a proč? 

2. Existují nějaké poznatky z provedené analýzy transformace české zahraniční 

rozvojové spolupráce, které by bylo možné zobecnit i do jiných oblastí veřejné 

politiky? 

 

Závěr: 

 

Téma zpracované autorkou je velmi aktuální a potřebné. Výsledky jsou zajímavé i pro širší 

veřejnost, a proto je doporučuji publikovat. Diplomová práce má nadprůměrnou kvalitu, 

hodnotím ji jako výbornou a doporučuji ji k pochvale děkana. 

 

 

V Praze, 27.1.2010 

 
Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. 
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