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Diplomová práce posluchačky Štěpánky Staňkové se dotýká problematiky frankofonie. Předmětem  

zájmu a podrobnějšího studia jsou tři africké země, Benin, Burkina Faso a Niger, které v minulosti  

byly součástí francouzské koloniální říše a nyní spolu tvoří sahelsko-beninskou unii. I dnes, po více 

jak 50 letech samostatnosti, se tyto země ocitají ve velice složité ekonomické, často i politické 

situaci. Je zřejmé, že pomoc těmto zemím směřuje  především do oblasti vzdělávání, neboť pouze 

tímto způsobem lze obyvatelům zaručit  právo na vzdělání, které je zakotveno ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv při OSN a která je závazná pro všechny členské státy. Některé africké státy  

mají omezený přístup ke vzdělání, mají nízkou míru vzdělanosti a tím se ocitají na prahu chudoby. 

Povinností bohatých zemí je těmto africkým zemím pomáhat. Autorka ve své práci mapuje situaci v 

oblasti vzdělávání ve třech výše uvedených zemích. Tyto země zdědily  francouzský vzdělávací 

systém včetně francouzštiny jako vyučovacího jazyka, což ve vícejazyčném prostředí představuje 

jeden z mnoha problémů, kterým země musí čelit. V současné době mnohé africké země 

zaznamenávají značný demografický vzestup. Pro sociální a ekonomickou vyváženost je důležitá 

výchova a vzdělání obyvatel. V prvé řadě je třeba zajistit důsledné plnění povinné školní docházky 

a její dokončení, dbát o vzdělání dívek, snížit negramotnost dopělých, navýšit dostatečný počet 

vzdělaných učitelů, připravit výukový materiál. To jsou úkoly, před nimiž stojí řada zemí a institucí 

nabízejících finanční i materiální pomoc. Autorka ve své práci uvádí základní a nejdůležitější zdroje 

rozvojové pomoci poskytované významnými mezinárodními institucemi i jednotlivými státy. 

Vychází přitom z  mezinárodních studií, hodnotících zpráv i z vlastní zkušenosti získané během 

pobytu v zemích sahelsko-beninské unie. Pomáhajícími organizacemi a institucemi je především 

OSN, UNESCO, Světová banka, OECD, WTO, ADEA, Africká unie a EU, které na základě svých 

zjištění vypracovávají vlastní programy pomoci. Velice zajímavá a přínosná je kapitola, v níž 

autorka pojednává o rozvojové pomoci Francie a České republiky. Je dobře, že v rozvojových 

projektech je zapojena i naše země, a to jak oficiální instituce, tak i nevládní neziskové organizace 

jako např. Člověk v tísni, Adra, Humanitas Afrika, Charitas a mnoho dalších.   



Diplomová práce Š.Staňkové svědčí o svědomitém a odpovědném přístupu.  Autorka pracovala s 

velkým množstvím odborné literatury v tištěné i elektronické verzi. Práci pokládám  za  zdařilou, 

zajímavou a v každém směru obohacující, a proto ji doporučuji k obhajobě bez větších připomínek.  

Diplomovou práci hodnotím známkou výborně. 
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