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Iva Zwingerová si pro zpracování své diplomové práce vybrala velmi originální téma dánské 

rozvojové pomoci. Podrobně mapuje motivace dánské rozvojové politiky od roku 1989. Jedná 

se o téma zajímavé, náročné a v českých podmínkách nedostatečně zpracované. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o práci diplomovou, od které se očekává kritický přístup ke 

zpracování literatury, byl pro mě zklamáním poměrně stručný a vágní rozbor (především 

sekundární) literatury. Autorka až příliš nekriticky přistoupila ke zpracování teoretické části 

práce, kdy vychází, a dokonce to v úvodu přiznává (str. 5) „téměř výlučně“ z práce badatelky 

Anne van der Veen. Již v úvodu mě rovněž zarazilo konstatování, že „v první a druhé kapitole 

převažuje kompilační a deskriptivní přístup“ (str. 4). Diplomová práce nemá být ani ve svých 

částech rozhodně kompilací a chci věřit tomu, že se jednalo pouze o nešťastný způsob 

vyjádření. Realita obou kapitol je totiž ve skutečnosti jiná a jedná se o kvalitní zpracování 

základní problematiky rozvojové pomoci – hlavní výtkou opět je poměrně nekritický přístup 

k pramenům. Pozdržím-li se u dalších nutných atributů samostatné vědecké práce, je nutno 

zdůraznit, že v práci figuruje poměrně jasně vyjádřená a smysluplná hypotéza a nechybí ani 

zřetelný popis metodologie včetně vhodného vyjádření jejích limitů.  

 

Kapitola věnovaná dánské zahraniční pomoci je dobře koncipovaná a plynou z ní velmi 

zajímavé a užitečné informace – vyzdvihla bych např. kapitolu věnovanou jednotlivým 

aktérům dánské rozvojové pomoci a přiblížení rozhodovacích mechanismů v této oblasti. 

Osobně jsem byla zvědavá především na autorčinu interpretaci poměrně hystericky 

vnímaným škrtům v rozvojové pomoci po nástupu liberálně-konzervativní vlády v roce 2001. 

Autorka vysvětlila souvislosti tohoto vývoje, ale chyběla mi vlastní interpretace situace – jaké 

tedy byly ve skutečnosti konkrétní dopady na dánskou zahraniční pomoc? V čem konkrétně 

zmíněná restrukturalizace rozvojově pomoci spočívala? (str. 18, na str. 20 naznačeno velmi 

stručně a pouze z oficiálních vládních zdrojů, souvislost s veřejným míněním diskutována na 

str. 29) Autorka se omezila jen na vládní interpretaci, očekávala bych kritičtější přístup. Ve 

třetí kapitole je více vidět samostatnější přístup autorky a kritické zhodnocení zdrojů, což je 

jednoznačně chvályhodné.  

 

Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Jazykový styl je čtivý a na 

úrovni, vyrušily mě jen dílčí překlepy. Chválím rozsáhlý seznam literatury, a to především 

intenzivní práci s primárními zdroji.  

   

I přes některé výtky dle mého názoru předkládaná práce splňuje nároky kladené na 

diplomovou práci a je zajímavým příspěvkem do akademického zpracování zahraniční 

pomoci Dánského království. Na základě výše uvedeného práci Ivy Zwingerové  

d o p o r u č u j i   k obhajobě a navrhuji ohodnotit ji známkou v e l m i   d o b ř e.  
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