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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); 
 

 
Diplomant si pro svoji práci vybral problematiku rozvojové pomoci. Jako cíl si stanovil 
identifikaci problémů souvisejících se současnou mezinárodní rozvojovou pomocí, přičemž 
vycházel z hypotézy, že rozvojová pomoc se potýká s mnoha problémy, které jsou příčinou 
její časté neefektivnosti. 
 
Zvolené výzkumné otázky vyplývají ze stanového cíle a byly formulovány takto: Jaké jsou 
problémy hlavní rozvojové pomoci? Jaké kroky je třeba udělat, aby byly problémy vyřešeny? 
Jaká je perspektiva rozvojové pomoci do budoucna? Volba výzkumných otázek je 
přiměřená a odpovídá cíli práce. 
 
Předložená diplomová práce v celkovém rozsahu 102 strany (90 NS) se skládá ze 76 stran 
textu, členěného do úvodu, 4 kapitol a závěru, a dále 3 příloh, obsahujících Rozvojové cíle 
tisíciletí, přehled členských zemí DAC a přehled vysoce zadlužených zemí. K práci je 
připojen seznam zkratek a přehled literatury a internetových adres. 

V úvodu autor nastiňuje problematiku rozvojové pomoci a vymezuje hlavní cíle práce. 
V první kapitole jsou vymezeny hlavní koncepty související se zvoleným tématem a je zde 
stručně popsána historie poskytování rozvojové pomoci, včetně pohledu jednotlivých teorií 
mezinárodních vztahů na tuto problematiku.  
 
Druhá kapitola přehledně a poměrně podrobně charakterizuje jednotlivé kategorie 
rozvojových zemí, a to z pohledu OECD, Světové banky a dalších mezinárodních 
organizací. Věnuje se i historickému vývoji rozvojových zemí po 2. světové válce, čímž 
doplňuje přehled v první kapitole. 



 
Naproti tomu značně stručně je pojata kapitola věnovaná dárcům rozvojové pomoci, v níž se 
autor zaměřil především na poskytovatele multilaterálního charakteru (tedy mezinárodní 
organizace), zatímco bilaterálním, tedy dárcům na úrovni států, věnoval jen dvě stránky. 
OECD je zařazena mezi poskytovatele pomoci, což je nesprávný pohled vzhledem k tomu, 
že OECD sama pomoc neposkytuje (pouze její členové). Tuto skutečnost sice autor 
v podkapitole k OECD zmiňuje, zařazení na tomto místě je však nelogické. Na druhou 
stranu chybí EU, která na rozdíl od OECD poskytovatelem pomoci je. Dále zcela chybí i 
sebestručnější informace o donorských iniciativách nastupujících ekonomik, Číny, Brazílie a 
dalších zemích ze skupiny BRICS, případně o spolupráci Jih-Jih. Větší prostor by si 
zasloužila i informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky, autor jí věnoval 
pouze jeden odstavec – přičemž k nastíněným problémům rozvojové pomoci Česká 
republika zcela jistě pozitivně či negativně přispívá. Chybí rovněž zmínka o iniciativách 
privátních dárců, kteří v posledních letech stále výrazněji vstupují do mezinárodní donorské 
komunity. 
 
Vážným nedostatkem, který do jisté míry ovlivňuje i samotné závěry práce, je opomenutí 
Pařížské deklarace o efektivnosti pomoci z roku 2005 a Akční agendy z Akkry z roku 2008. 
Jedná se o zásadní iniciativy mezinárodního společenství reagující na nízkou účinnost 
poskytované mezinárodní rozvojové pomoci. Hovoří-li autor v poslední kapitole o 
nedostatečné kvalitě pomoci jako o jednom z problémů současnosti, je zcela nezbytné se 
při hledání řešení tohoto problému vymezit vůči výše zmíněným iniciativám.  
   
Těžiště práce tvoří čtvrtá kapitola, v níž jsou nastíněny základní problémy rozvojové pomoci, 
a ty pak dále analyzovány. Autor se zabývá kvalitou rozvojové pomoci, motivací donorů pro 
její poskytování, formami pomoci (vratné půjčky, či nevratné granty), koordinací donorů, 
obchodními příležitostmi rozvojových zemí na světových trzích a v závěru reflektuje i 
negativní dopady rozvojové pomoci. Čtvrtá kapitola je koncipována přehledně a výstižně, 
autorovi se podařilo shromáždit řadu zajímavých informací a přehledně je uspořádat. 
Doporučila bych doplnit u každé podkapitoly shrnutí nastíněného problému a případný 
vlastní návrh řešení daného problému. To je však obsaženo v závěru práce, kde autor svá 
zjištění sumarizoval a souhrnně odpověděl na výzkumné otázky. 
 
Z hlediska metodologie je práce koncipována způsobem, který odpovídá zvolenému tématu 
– autor zvolil kvalitativní metodologii a svůj výzkum v rámci čtvrté kapitoly pojal jako 
případovou studii, v níž je předmětem výzkumu současná rozvojová pomoc. Jedná se o 
poměrně široké vymezení předmětu případové studie, ale vzhledem ke specifičnosti, kterou 
se tato problematika vyznačuje, lze dle mého názoru uvedenou metodologii použít. Autor si 
stanovil hypotetický příčinný vztah, tedy tezi, že rozvojová pomoc je málo účinná z důvodu 
negativního působení řady faktorů, a na základě toho identifikoval několik proměnných 
(motivace dárců rozvojové pomoci, formy rozvojové pomoci, koordinaci rozvojové pomoci, 
vztah obchodu k rozvojové pomoci, negativní dopady rozvojové pomoci a kvalitu rozvojové 
pomoci), které na rozvojovou pomoc negativně působí. Tyto proměnné pak podrobil 
zkoumání a následně na základě svých zjištění pak v závěru s pomocí odborné literatury 
formuloval návrhy na řešení analyzovaných problémů. 

 
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); 
 

Téma práce je zpracováno pečlivě a přehledně. Jedná se o velmi rozsáhlou problematiku, a 
lze ocenit, že autorovi se podařilo s šíří matérie vyrovnat  a vytvořit práci, které je logicky 
strukturována a odpovídá na stanovené výzkumné otázky. 



 
Pokud jde o práci s odbornou literaturou, v prvních třech kapitolách autor vychází zejména 
z českých zdrojů, což lze hodnotit jako dostatečné vzhledem k zaměření těchto kapitol, 
v nichž je deskriptivními metodami popsána problematika v české odborné literatuře 
poměrně důkladně zpracovaná. Nicméně možná právě malé využití zahraničních zdrojů při 
mapování teoretické a historické základny rozvojové pomoci vedlo k tomu, že při zpracování 
práce došlo k opomenutí tak významného dokumentu jako je Pařížská deklarace o 
efektivnosti pomoci z roku 2005.  
 
Ve čtvrté kapitole pak autor čerpá převážně z anglicky psané odborné literatury, přičemž 
formuluje závěry, opírající se o předchozí analýzu a dokumentovaná data. Tyto závěry dále 
rozpracovává v samotném závěru práce.  

 
 

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

 
Práce odpovídá standardům vědeckého textu, pokud jde o uvádění použitých zdrojů, citací 
i odkazů na odbornou literaturu. 

 
4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

 
 
Po stylistické a jazykové stránce je práce zpracována na odpovídající úrovni. Lze vytknout 
občasné překlepy (Millenium místo Millennium), stylistické neobratnosti a gramatické chyby, 
způsobené spíše nekvalitní korekturou textu  („válečních konfliktů“ na str. 17, „Právě těmito 
otázkami se bude ve své diplomová práci zabývat.“ na str. 18 atd.) a opakující se chyby 
v interpunkci. 
 
Rovněž seznam zkratek obsahuje některé nedostatky – chybějící překlady anglických 
názvů, špatně použitá velká písmena. 
 

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

 
Po formální stránce je práce zpracována pečlivě a obsahuje všechny požadované 
náležitosti. 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

 
V průběhu obhajoby doporučuji položit následující otázky:  
 
Do jaké míry dle názoru autora přispívají ke zvýšení kvality rozvojové pomoci dvě iniciativy 
mezinárodního společenství z posledních let, tedy Pařížská deklarace o efektivnosti 
pomoci z roku 2005 a Akční agenda z Akkry z roku 2008 (a proč byly v práci opominuty)? 
 

 Jak by se k problémům rozvojové pomoci identifikovaným v diplomové práci měla postavit 
Česká republika ve svém programu zahraniční rozvojové spolupráce? 
 

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]); 
 

Závěrem lze konstatovat, že i přes některé výhrady k obsahové, formální a jazykové stránce 
předložená práce splňuje úroveň kladenou na diplomovou práci. Cíle, které si v úvodu své 
práce stanovil, autor splnil. Prokázal přitom schopnost samostatného přístupu ke zpracování 
daného tématu i schopnost pracovat s odbornou literaturou, včetně pramenů v angličtině, a 
s dalšími informačními zdroji.  

 
Práci proto doporučuji k obhajobě. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
 
Práci doporučuji hodnotit stupněm chvalitebně.. 
 
 
datum       podpis 
 
 
13.6.2011 

 

 
 
 


