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Posudek na magisterskou práci Ivy Zwingerové Motivace dánské 

rozvojové pomoci 

 

Autorka se ve své magisterské práci věnuje poměrně oblíbené tématice: rozvojové pomoci. 

Porovnáme-li právě tuto problematiku v evropském měřítku, vyjde nám Dánsko jako země, 

která rozvojovou politiku považuje jako součást své zahraniční politiky i způsobu, jak se 

může poměrně malý stát na světové scéně prosadit. 

 

Autorka si za cíl své práce vytkla zjistit, jaká je motivace „štědré“ rozvojové pomoci, kterou 

Dánsko poskytuje v chudých zemích světa. Její tezi tvoří přesvědčení, že motivace dánské 

rozvojové politiky není možné hledat pouze v altruismu, ale že se jedná o komplexnější 

otázku. 

 

Teoreticky vychází autorka z několika teorií mezinárodních vztahů a teorie modernizace. 

Použitá metodologie není příliš zdůrazněna. Rozbor pramenů a literatury je dostatečný. 

 

Autorka objasnila historický vývoj dánské rozvojové pomoci, její strategii, zaměřila se na 

hlavní aktéry: dánské ministerstvo zahraničí, parlament a politické strany, neziskové 

organizace a soukromé firmy. Důležitou roli hraje i veřejné mínění. 

Může poukázat na rozdíly v pojetí rozvojové pomoci mezi hlavními politickými stranami? 

 

Další část práce se věnuje jednotlivým motivacím pro rozvojovou pomoc: humanitarismu, 

bohatství, bezpečnosti, ale i snahy prosadit moc a své vlastní zájmy. Vidí i zde autorka 

odlišnosti na různých stranách politického spektra? 



 V závěru autorka potvrdila svou tezi, že v případě Dánska se nejedná pouze o rozvojovou 

pomoc motivovanou humanitárními důvody, ale že zde svou roli hraje i prestiž a prosazení 

„osvíceného vlastního zájmu“. (str.52) 

 

Práce se kromě rozsáhlého seznamu monografií a odborných článků opírá o rozsáhlý 

pramenný materiál.  

 

Práce je čtivá, má logickou strukturu a sevřený obsah. Hodnotit motivaci není nejjednodušší 

úkol, aktéři ne vždy jasně své zájmy deklarují. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně až velmi dobře  dle obhajoby. 
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