
Vyjádření vedoucího k diplomové práci Michaely Peštové: „HODNOCENÍ 

EFEKTIVNOSTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKA V 

OBDOBÍ 1996 – 2010“

Rozvojová pomoc (včetně rozvojové pomoci Česka) je v různých souvislostech poměrně 

často analyzována ve studentských pracích i jiných odborných publikacích. Převažují dva 

typy publikací, kterými jsou jednak různé souhrnné analýzy sekundárních dat; nejčastěji 

oficiálně evidovaných toků finančních prostředků (většinou uváděných za jednotlivé 

země) a dále pak převážně dosti deskriptivní práce, které popisují, jak rozvojová pomoc 

či jednotlivé projekty fungují „na papíře“, jaké jsou hlavní principy, které by se měly 

dodržovat atd.

Podstatně méně ovšem stále víme o tom, jak jsou deklarované pravidla a principy 

uplatňovány v praxi, resp. jak účelně jsou rozdělované prostředky využívány. Právě tímto 

směrem je orientována diplomová práce Michaely Peštové. Studentka se efektivností 

rozvojové pomoci zaobírá již delší dobu – zde navazuje na svou bakalářskou práci, která 

byla podobně zaměřena. V této souvislosti je nutno podotknout, že předkládaná

diplomová práce přináší oproti bakalářské studii významná rozšíření – byla zvolena 

systematičtější metodika, všechny starší evaluační zprávy byly znovu analyzovány a 

přibyl i rozbor dalších novějších zpráv, ale zejména pak kolegyně Peštová přidala další 

část vlastního výzkumu, když zpětně kontaktovala realizátory drtivé většiny 

vyhodnocovaných projektů a provedla doplňující hodnocení pomocí dotazníků a 

rozhovorů. 

V práci a zvolené metodice lze bezpochyby najít slabší, ale zejména diskusní místa nebo 

postupy. Diskutovat by bylo např. možno použitá evaluační kritéria, jejich relativní 

význam a otázku jejich vzájemného poměřování v ohledu k reálné praktické důležitosti 

jednotlivých z nich. Autorka zde víceméně vycházela z existujících metodik, ale i ty by 

ve výše zmíněných ohledech zasluhovaly diskusi, možná i úpravy. Vzhledem k formulaci 

implikací dosažených zjištění se pak jistě nabízí otázky o míře reprezentativnosti šetření, 

srovnatelnosti a kvalitě evaluačních zpráv atd. K tomuto je ovšem nutno dodat, že zde 

diplomantka nemohla učinit o mnoho více než na patrné problémy tohoto typu poukázat 

(což se v práci stalo). Rezervy či případná rozšíření by bylo možno vidět ve využití další 

odborné zahraniční literatury nebo v možnosti v případném srovnání situace v Česku se 

zahraničím. Je ovšem otázkou, zda by toto již nebylo na rámec práce, která doporučované 

kvantitativní parametry naplňuje.



Osobně jsem názoru, že tyto parametry byly naplněny i po stránce kvalitativní. V případě 

této diplomové práce je zřejmý její praktický význam. Přestože se o efektivnosti a 

hodnocení výsledků i dopadů rozvojové pomoci již delší čas v zahraničí a kratší dobu u 

nás dosti mluví, obdobné pokusy o souhrnnější vyhodnocení u nás překvapivě neexistují 

(nebo mi alespoň nejsou známé). V tomto kontextu přináší diplomová práce Michaely 

Peštové hodnotné výsledky a lze i ocenit, že závěr práce doplňují i konkrétní doporučení 

pro praxi, byť některá z nich jsou všeobecná nebo obecně známá.

S přihlédnutím k výše uvedenému doporučuji předkládanou diplomovou práci 

k obhajobě. 

Na Skalce 22. 5. 2012 Josef Novotný 




