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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. téma ve světle MDGs i transformace české zahraniční pomoci aktuální; aktuálnost 
zkoumání efektivity rozvojové pomoci vyvstává nejen s objemem finančních toků 
směřujících do rozvojových zemí, přičemž počet lidí žijících v pásmu bídy vzrůstá, 
ale také aktuálnost je spojována s radikalizací rozvojových společností 
v posledních letech; formulace otázky není sice převratná, ale vzhledem k faktu, že 
nikdo zatím nenašel přesvědčivý a univerzální recept na efektivitu rozvojové 
pomoci, je relevantní a zajímavá    

ii. použita kvalitativní metodologie dle autora, ale spíše jde o deskripci; formulace 
hypotézy a výzkumných otázek je poněkud vágní – odpovídá spíše laické úvaze 
než odborné práci; teoretická reflexe rozvojového diskursu, která by mohla osvětlit 
posuny v názorech, je spíše nahodilá, dle mého názoru nepostačující     

 
 

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); 
 

po prvních dvou velmi rozpačitých kapitolách je lepší přístup vidět v následujících 
kapitolách, ale např. 4.6. – diplomant asi vůbec nepochopil podstatu teorie začarovaného 
kruhu – prosím o nastudování této teorie a aplikace na probíranou tématiku i přes 



polemiku Williamse a Easterlehyo – co je podstatnou determinantou toho, že n ěkteré 
země nejsou schopny p řetnout za čarovaný kruh chudoby, a čkoliv byly p říjemci 
mezinárodní pomoci??!! 

 
 

 
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; 
 

• označovat období 1965-80 jako laissez-faire, kdy do rozvojových zemí měl jít jen 
soukromý kapitál, přičemž tam tekly úvěry od obou brettonwoodských institucí, by 
přinejmenším mělo být dokladováno konkrétním zdrojem 

• teorie difuzionismu sice postihuje realitu rozvojového světa, ale v sociologickém či 
antropologickém směru, ne tedy v ekonomickém – a politickém, opravdu?! 

• období 80. let by nemělo zůstat bez odkazu na tzv. washingtonský konsenzus  
• a post-rozvojový koncept A. Escobara? 
• je vhodné porovnávat dohromady zahrani ční pomoc  zemím SVE a RE??? pro č 

ano, pro č ne – prosím o jasnou diferenciaci  
 

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]); 
 

 
ale ano, lze ji doporučit k obhajobě, je vidět znatelný posun od prvního zpracování k finální 
podobě 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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