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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

i. vzhledem k faktu, že systém zahraniční pomoci ČR právě prošel svou transformací, je 
zvolené téma logické; zrovna tak i formulace výzkumných otázek; nad efektivitou české 
zahraniční pomoci se velmi často polemizuje, ovšem diplomantka zvolila spíše technicistní, 
tzn. prokazatelnou analýzu oproti převažujícím filozofujícím přístupům, která umožňuje 
snazší verifikaci transformace 
ii.  metoda zpracování tématu je empiricko-analytická s využitím modelu jedno-případové 
studie; teoretický odkaz je na souhrnný rozvojový rámec, což je přístup prosazovaný 
Světovou bankou od roku 1995 a zastřešuje rozvojovou problematiku z globálního pohledu 
– pro ČR jako součást OECD/DAC je takovéto zarámování transformace zahraniční 
pomoci v podstatě povinné; diplomantka vytvořila devítibodový dotazník pro experty na 
zahraniční pomoc, který vypovídá o zřetelné orientaci autorky v dané oblasti 
iii.  vzhledem k zaměření tématu je seznam použitých zdrojů orientován především na 
českou scénu včetně primární legislativy, ovšem jsou zastoupeny zdroje i relevantní 
teoretické, i když by se jistě našlo více možností ve světové rozvojové literatuře k využití – 
především skandinávská rozvojová škola; nicméně použité zdroje jsou vytěženy 
dostatečně 
iv.  bez připomínek  

 
 

 
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 

interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Diplomantka odvedla poctivou, přímo mravenčí práci na projektu, jehož téma zatím není 



příliš frekventované. Sledovala nejen samotný proces transformace české zahraniční 
pomoci, ale porovnávala jeho vývoj s požadavky OECD/DAC. Samozřejmě se nevyhnula 
ani MDGs, ovšem tam bych já očekávala polemiku s nastavením Miléniových cílů, které 
byly nereálné již v době vyhlášení, v době obhajoby této práce uplynulo 10 let a výsledky 
jsou tristní. Rovněž bych uvítala i úvahu nad směrem české pomoci jako systémového 
přístupu – v návaznosti na strategické cíle rozvoje české společnosti.  
Práce s daty, konformita s projektem - bez připomínek.  

 
 

 
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 

 
bez připomínek 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

bez připomínek 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 
bez připomínek 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

 
1) Má ČR jiné postavení v systému rozvojové pomoci oproti jiným tranzitivním ekonomikám 
v postsovětském prostoru? 
2) Počet zemí, na něž je zahraniční pomoc ČR prioritně zaměřena, prošel redukcí. Proč 
právě tyto země? A proč konkrétně vypadly některé země, které byly tradičními beneficienty 
české pomoci? 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

 
Předkládaná práce splňuje nároky kladené na závěrečné práce, proto ji doporučuji 
k obhajobě. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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