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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); 
 

Práce se zabývá fungováním a efektivitou rozvojové pomoci na případové studii vybrané 
rozvojové země. Jde o téma v současné akademické debatě poměrně živé, nicméně 
v české literatuře ne zcela běžné. Za hlavní hypotézu práce lze považovat tvrzení, že 
poskytovaná pomoc nepřináší ve vybraném případě očekávané výsledky. K potvrzení této 
hypotézy autorka postupuje poměrně obšírným popisem situace Somálska v posledních 
dvaceti letech a v druhé části pak popisem všech relevantních aktérů a iniciativ v oblasti 
rozvojové spolupráce v zemi. Na závěr hodnotí dosažení reálných výsledků pomoci vůči 
strukturálním problémům identifikovaných samotnou autorkou a vůči obecným rozvojovým 
cílům v podobě MDGs. 
 
Práce je pro stanovené cíle dobře strukturovaná. Autorka zvolila solidní rozsah především 
zahraniční literatury a relevantních dokumentů. 

 
 

 
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); 
 

Práce je z hlediska zvolené problematiky obecně velmi tematicky obšírná a postihuje 
všechny hlavní aspekty rozvojové pomoci v Somálsku. Díky tomu se však autorce ne vždy 
podařilo provázat vlastní argumentaci. Její závěry je tak často nutné hledat nejen ve 
vlastním shrnutí na konci práce, ale i v jednotlivých kapitolách. Přesto lze práci na daném 
stupni (BP) posuzovat jako dobře zpracovanou. 



 
 

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

N/A 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Práce je psána poměrně živým jazykem, kterému by občas nezaškodil více „akademický“ 
styl. Pregnantní jazyk a propracovaná argumentace by měla být cílem autorky 
v akademických textech v průběhu dalšího studia. 

 
 

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

Práce splňuje všechny formální náležitosti.  
 
 

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

N/A 
 
 

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

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a doporučuju jí k obhajobě. 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnotit práci jako velmi dobrou. 
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