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Předmětem výzkumu, jehož výsledky jsou zpracované v této bakalářské práci, je vliv 

a důsledky působení rozvojových neziskových organizací v oblasti indického Ladakhu. Autor 

bakalářské práce si jako základ vybral zajímavou činnost dvou českých nevládních organizací 

„Surya“ a „Blue Land“. Nevládní organizace jsou z hlediska mezinárodních vztahů 

důležitými hráči spojujícími lidi z různých části světa s podobnými zájmy. Důležitost práce 

mezivládních organizací je oceněna i Organizací spojených národů, která konzultuje své 

aktivity např. s Amnesty International, nebo Green Peace aj.. V České Republice vznikly 

nevládní organizace až po transformaci v 1989. Některé z nich se zaměřují na zahraniční 

pomoc ostatním podle svých specifických zájmů. 

Autor uvádí, že snahou těchto dvou českých nevládních organizací, které působí v severo-

východním indickém státu Jammu a Kashmir, v oblasti Ladakh, ve velmi hornatém a krutém 

himálajském podnebí, je pomáhat lidem v boji proti negramotnosti. Obyvatelstvo této oblasti, 

které se také příznačně říká „Malý Tibet“, jsou Tibeťané, kteří zde díky politické toleranci 

indické vlády, mohou chránit svou kulturu ohroženou čínskou expanzí do jejich původní 

vlasti.    

Práce je strukturována kromě závěru do šesti kapitol. V úvodní kapitole jsou dobře 

analyzovány informační zdroje a metodika aplikovaná na jejich zpracování. Použité 

informace jsou získány zejména z rozhovorů zainteresovaných odborníků v Praze.   

Druhá kapitola je jádrem této bakalářské práce s kvalitně zpracovanými cennými údaji 

o zeměpisné, historii, politické situaci, náboženství a sociální struktuře společnosti 

sledovaného regionu.   

Následující část práce přehledným způsobem přibližuje aktivity ostatních nevládních 

organizací v regionu.  

Čtvrtá kapitola  přináší informace o práci nevládní organizace „Surya“, která vybudovala  

školu ve vesnici Kargyak. Autor analyzoval uskutečnění projektu především z hlediska 

financování a komunikace projektantů s místním obyvatelstvem, kterých se využití školy 

týká. 
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Následující kapitola zkoumá aspekty druhého projektu budování školy prostřednictvím 

organizace „Blue Land“ a její ostatní aktivity, jako např. podpora lyžařské školy v Padhumu. 

Hodnocení práce: Autor podal s přehledem o dané problematice velmi dobrý obraz 

zkoumaného tématu a splnil cíle bakalářské práce, která je logicky strukturována s jasnou 

metodikou zpracování. 

Některé slabosti práce:  

Text vyžaduje opravy drobných překlepů: např. str. 6 v Resumé druhý odstavec: „the works 

objective“ („the work‘s objective“); str. 6 poslední odstavec: „using unicate personal 

interview” („unicate“ není anglický výraz, zřejmě „unique“); str. 13 druhý odstavec: „léoe“ 

(lépe); str. 23 druhý odstavec: „sšitání" (sčítání); str. 41: „Zanskar ski schoul“ („Zanskar ski 

school“). 

Použitá literatura je poměrně skrovná a jistě by stálo za to obohatit ji o další nejen internetové 

zdroje – citovány jsou pouze dvě knihy. Při dalším případném zpracování tématu doporučuji 

použít také odborné publikace v angličtině a recenzované odborné časopisy, např. 

prostřednictvím UK přístupný elektronický archiv JSTOR.     

 

Bakalářská práce splňuje všechna požadovaná kriteria a doporučuji ji k obhajobě.             

                                 

 

V Praze, 5.2. 2011     PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D. 

       FF, UK 


