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Diplomová práce Mikuláše Hrubiška obsahuje celkem l11 stran je vedle úvodu a závěru
rozčleněna do šesti kapitol, znichž většina je dále rozdělena do subkapitol. Nedílnou součástí
práce je i poměrně bohatý Seznam literatury, Seznam tabulek, Seznam grafů, Seznam obrázků
a Seznam příloh. Celkově je práce je velmi dobře a logicky strukturovaná.
Hlavním tématem celé práce je úloha Světové banky v boji proti chudobě. V úvodu je hlavní
téma zasazeno do širšíhokontextu a je v něm vysvětlena pouŽitá terminologie, hlavní cíl
práce, jednotlivé hypotézy, metodika práce i vybrané teoretické přístupy. V této souvislosti si
dovoluji poznamenat, že by si pasáŽ věnovaná teoretickým přístupům zas|oužL|a poněkud
podrobnější a obšírnějšírozpracování do samostatné subkapitoly, popř. i kapitoly. RovněŽ
zasazení do širšíhokontextu je v úvodu práce možná až přílišstručné.Práci by zŤejmě
prospělo tozpracování charakteristiky globálních problémůdo zvláštní subkapitoly, byt' by
nemusela být přílišrozsáhIá. Yyužit by bylo moŽno např. četnézprávy Římskéhoklubu i
jiných institucí.
První kapitola je věnována základni charakteristice Světové banky, její historii, organizačni
struktuře, způsobu financování i jejím projektům z obecného hlediska. Tato kapitola má
výrazně deskriptivní charakter, je poměrně stručná, ale na druhé straně obsahuje většinu
nejpodstatnějších informací o zkoumané instituci. Světová banka však není jedinou
mezinárodní organizací nebo nadnárodní institucí, která se angaŽuje v potíráníchudoby ve
světě. V této oblasti vedle Světové banky hraje významnou roli i Evropská unie
prostřednictvím některých svých institucí a agentur' OECD nebo některé organizace a
instituce systému oSN (FAo, UNCTAD, LINDP apod.)' V rozvojové pomoci se silně
angažujíi jednotlivé vyspělé státy prostřednictvím speciálních rozvojoqých agentur. Vedle
toho jsou v tomto ohledu nezanedbatelné i aktivity rizných nevládních organizací' V rámci
své diplomové práce byl autor pochopitelně nucen svůj záběr zužit tak, aby při omezeném
rozsahu mohl jít dostatečně do hloubky. Přesto však mohl výše uvedené informace alespoň
zminit pŤi zasazování tématu práce do širšíhokontextu.
Druhá kapitola je soustředěna na určitýpřehled příčinchudoby ve světě. Domnívám se, že
autor dokáza| vytipovat a stručně charakterizovat některé z nejpodstatnějších příčinchudoby.
Tento výčet však pochopitelně nemůŽe bý úplný. Ana|ýza příčinchudoby ve světě je celkově
velmi sloŽitá zá|ežitost, kde vstupuje do hry velmi mnoho faktorů. Významnou roli hraje
nesporně politický a sociálně-ekonomický systém té které země,

je třetí kapitola, která je zaměřena na geografické aspekty aktivit Světové
banky. osobně tuto kapitolu povaŽuji z ce|é práce za nejzdařilejší a nejpřínosnější. Na základě
empirického materiálu a za využitístatistických metod se dozvídáme' že půjčkySvětové
banky nesměřují primárně do nejchudšíchzemí světa a Že neexistuje žádná významná
pozitivní korelace mezi ekonomickou zaostalostí či podílem obyvatelstva pod hranicí
chudoby a výškou pomoci od banky. Autor celkově nah|iŽi na aktivity Světové banky při
Velmi
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potírání chudoby a jejich efektivnost velmi kriticky. Fakta však bohužel nasvědčujítomu, Že
takovýto pohled je naprosto oprávněný.
Čtvrtá kapitola obrací pozornost na rozvojovou praxi Světové banky, kterou autor rozdělil do
úprav
(1980-1995) a období reforem (1995 - současnost). V této kapitole autor zmiňuje i tzv.
Rozvojové cíle tisíciletí(MDG, Millenium Development Goals), které vyhlásilo oSN v roce
2000 a k jejichŽ splnění se zaváza|o do roku 20L5. Jedním z nástrojů ke splnění tohoto cíle by
měly být i tzv. PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers), které rovněž neunikly autorově
pozornosti.

tří hlavních období: období investic (1950-1980)' období programů strukturálních

V páté kapitole jsou uvedeny příklady hodnocení konkrétních projektů Světové banky
v různých částech rozvojového světa. Konečně šestá kapitola se zamýšlínad budoucností
Světové banky, kde autor projevuje určitou dávku střízlivéhooptimismu. Autor zde uvádi i
reformní návrhy některých vlivných odborníků,které by rnohly přispět k lepšímufungování.
Jde konkrétně o návrhy Meltzerovy komise, Centra pro globální rozvoj a bývalého hlavního
ekonoma Světové banky Josepha E. Stiglitze.
Celkově hodnotím posuzovanou diplomovou práci velmi pozitivně. Jde o zdařilou, pečlivě
vypracovanou práci, která nepochybně splňuje nároky, které jsou obecně na diplomové práce
kladeny.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě bezvážnějších výhrad.
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