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Posuzovaná práce nese název „Vývoj aktivit zahraniční rozvojové spolupráce v České 
republice po roce 1989“. Práce je poměrně jasně strukturovaná a přehledná, téma je 
srozumitelně definované. Její stěžejní výzkumná otázka zní: „Jakým způsobem vnímají aktéři 
vývoj aktivit zahraniční rozvojové spolupráce od roku 1989 po současnost?“ V teoretické 
části stručně a přehledovým způsobem představuje jednotlivé koncepce rozvoje, a to na 
základě sekundární literatury. Tyto pasáže by si zasloužily kritičtější reflexi toho, nakolik 
vůbec víme, zda se globální nerovnosti zvětšují, nebo naopak zmenšují (autorka sama se 
přiklání k tezi o divergenci, když na straně 18 hovoří o vývoji poměru příjmů mezi 
nejbohatšími a nejchudšími zeměmi). Dále se autorka také zaměřuje na problematiku 
konstruktivismu a trans-nacionálního jednání, které představují rámec pro interpretaci 
empirických dat.   

Následná empirická část vychází z kvalitativní metodologie, přičemž se skládá 
z obsahové analýzy oficiálních dokumentů české zahraniční rozvojové spolupráce a z polo-
strukturovaných rozhovorů s představiteli relevantních českých nevládních organizací. 
Analýza dokumentů se přitom zaměřuje na rozbor institucionálního rámce české zahraniční 
rozvojové spolupráce (např. příslušné legislativy, roli Evropské unie nebo OECD, zdroje 
financování, relevantní aktéři). Konstatuje mimo jiné překážky v podobě stigmatizace 
rozvojové spolupráce v očích veřejnosti, ke které došlo před rokem 1989. Kriticky se autorka 
také vyjadřuje k roztříštěnosti rozvojové pomoci mezi až 12 ministerstev a dalších úřadů, 
která panovala v 90. letech 20. století. Podobně hodnotí také stav, kdy byla rozvojová pomoc 
determinována spíše než potřebami přijímající rozvojové země potřebami a zájmy donátora. 
Formulace otázek pro polo-strukturovaná interview podle autorky má vycházet mj. právě 
z této obsahové analýzy dokumentů a z vědomí proměny institucionálního rámce zahraniční 
rozvojové spolupráce. Otázky se zaměřují především na percepci vývoje činnosti dané 
neziskové organizace od začátku jejího fungování do současnosti (například jak se organizace 
vůbec dostala k problematice zahraniční rozvojové pomoci, jaké byly její první kroky, jakým 
způsobem se po dobu její existence formulovaly prioritní oblasti působnosti, jak se 
proměňovaly zdroje financování nebo způsoby evaluace efektivity aktivit).  
 
Pozitiva práce: 
 

• Práce se věnuje mimořádně relevantní a společensky závažné problematice, která je 
příliš důležitá na to, abychom ji jako sociologové přenechali pouze ekonomům nebo 
politologům.  

• Je zapotřebí ocenit a vyzdvihnout velké množství sebraných a analyzovaných dat. 
Autorka provedla jednak poměrně rozsáhlou (a) obsahovou analýzu oficiálních 
dokumentů týkajících se české zahraniční rozvojové spolupráce po roce 1989, ale 
především (b) realizovala, přepsala a analyzovala deset zhruba hodinových polo-
strukturovaných rozhovorů s představiteli osmi nevládních neziskových organizací 
působících ve sledovaném období na poli rozvojové spolupráce. 

• Práce je napsaná kultivovaným a čtivým jazykem; ke čtivosti textu přispívá zejména 
vhodná a citlivá práce s výroky respondentů, jejichž vybrané a typické pasáže ilustrují 
dílčí zjištění autorky a jsou proloženy s jejími dílčími interpretacemi a komentáři. 



Čtenáře naopak může odrazovat a mást velké množství zkratek, což naopak přispívá 
k tomu, že některé části textu působí velmi technicistním dojmem.    

 
 
Slabiny, náměty na zlepšení:  
 

• Není úplně zvládnuté vzájemné propojení první teoretické části práce, zejména 
kapitola „Koncepty rozvoje“ (str. 10-18), a druhé části práce, kde jsou prezentovány 
výsledky empirického výzkumu. Příliš se nepovedlo kumulativní budování poznání, 
kdy by teorie měla inspirovat empirický výzkum, případně by měly výsledky 
empirického výzkumu zpětně stimulovat rozvoj teorie.  

• S tím souvisí příliš stručný závěr práce, kterému je věnováno o něco málo více než 
pouhá jedna normostrana (cca 1,2 NS). To působí disproporčně v práci, jejíž celkový 
rozsah je 112 stran (i s přílohami). Zejména to však kontrastuje s velkým množstvím 
sebraných dat a s množstvím v textu systematicky uváděných dílčích závěrů, které 
však nebyly na závěr bohužel dostatečně syntetizovány, ani kriticky diskutovány. 
Konečně, nápadné je také malé propojení teoretických východisek a empirických 
zjištění. 

• Občas chybí kritický odstup od výpovědí respondentů. Pokud například respondenti 
z nevládních organizací vypovídají o tom, že v jejich organizacích v průběhu historie 
jejich fungování dochází k profesionalizaci, klade se čím dál větší důraz na efektivitu 
a transparentnost, nelze toto zaměňovat s objektivním popisem reality (viz závěr, který 
takto působí). Podobně je problematické nekriticky akceptovat manifestní funkce 
nevládních organizací uváděných ve výrocích respondentů (např. „cílem je zlepšovat 
životní podmínky lidí“ nebo „povzbuzovat jejich schopnost osamostatnit se“), a to bez 
snahy o kritický rozbor možných funkcí latentních (např. cílem je úspěšné čerpání 
národních nebo evropských a mezinárodních grantů, cílem je vytvářet projekty 
atraktivní pro donory či pro média, cílem je především přežití dané nevládní 
organizace). Obecně by bylo dobré nabízet vždy více možných alternativních 
interpretací výpovědí respondentů, kriticky je diskutovat.  

• Použitá literatura by mohla obsahovat více cizojazyčných titulů, které jsou citovány 
pouze čtyři. Práce se spoléhá především na práce dostupné v českém jazyce, 
především od českých autorů.  

 
Otázky, diskuse:  
1. Jaké byly důvody a motivace pro volbu tématu? Využije autorka své zkušenosti s DP ve 

svém dalším profesním nebo občanském směřování?  
2. Odhalily provedené rozhovory a jejich analýza něco, co by bylo pro autorku překvapivé, 

nečekané, kontra-intuitivní nebo v nesouladu s tzv. common sense? Případně něco, co by 
bylo v rozporu s uváděnými teoriemi nebo je nějakým způsobem doplňovalo či 
obohacovalo?  

3. Autorka v pod-kapitole 4.6 Omezení výzkumu (str. 57) možná až příliš sebekriticky uvádí, 
že „počet respondentů je nevelký“. Zároveň ale v textu nikde nediskutuje mechanismus 
teoretického nasycení, který je v kvalitativním výzkumu důležitý přinejmenším stejně jako 
samotný počet respondentů. Nekomentuje, zda k němu ve výzkumu v případě 
jednotlivých okruhů otázek a témat došlo. Jak to tedy bylo? 

 
 

4. 6. 2012 v Praze       Karel Černý 
 


