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Štěpánka Staňková ve své diplomové práci představuje současnou situaci tří bývalých 

francouzských kolonií v subsaharské Africe. Jde o státy Benin, Burkina Faso a Niger, které se 

po rozpadu francouzského koloniálního systému potýkají s obrovskými ekonomickými a 

sociálními problémy a tradičně se řadí k nejchudším oblastem světa. Diplomantka zcela 

správně zdůrazňuje, že jedním z nejzávažnějších projevů chudoby ve světě je omezený či 

neexistující přístup ke vzdělání a možná i proto se ve své práci zaměřuje právě na tuto oblast. 

Zasvěceným způsobem pak informuje o zdrojích, způsobech a možnostech rozvojové pomoci, 

které těmto zemím poskytují významné mezinárodní organizace a instituce – OSN, UNESCO, 

Světová banka a další, ale také Evropská unie jako největší poskytovatel rozvojové pomoci na 

světě a zejména Francie, na jejíž výrazné pomoci jsou tyto státy i víc než 50 let po rozpadu 

francouzské koloniální říše závislé a jejíž vzdělávací systém dodnes používají. Jde o závažné 

a aktuální otázky, proto ocenění zasluhuje již samotná volba tématu. 

 

Námět je uchopen velmi všestranně a s přesvědčivým stupněm zasvěcenosti. Autorka 

ke zvolenému tématu přistupuje zodpovědně a se zaujetím, vybavena množstvím informací 

zejména z mezinárodních studií a hodnotících zpráv řady expertních týmů, ale i vlastními 

poznatky a zkušenostmi nabytými během jejího pracovního pobytu přímo v popisovaných 

zemích. Práce je napsána česky, nechybí však francouzské résumé, ve kterém jsou výstižně 

shrnuty dosažené výsledky. 

 



Při obhajobě doporučuji zamyslet se nad úlohou učitele ve specifických podmínkách 

školství a vzdělávání v popisovaných zemích a informovat o způsobech odborné přípravy 

budoucích, ale i stávajících učitelů. Zajímavé by bylo zmínit i problém jazykového vzdělávání 

(místní kmenové jazyky, francouzština, případně další jazyky). 

 

Závěry: Předkládaná diplomová práce Štěpánky Staňkové je po obsahové i formální 

stránce zpracována na velmi pěkné úrovni a prozrazuje autorčinu schopnost koncepčního 

přístupu ke zkoumané látce i potřebnou odbornou erudici. Pokládám ji za zdařilou a 

přínosnou a ráda doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 15. ledna 2012    PhDr. S. Machleidtová 
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