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PředloŽená diplomová práce představuje nejen v našem oboru práci téměř pionýrskou' CoŽ
lze dokumentovat poměrně omezenou produkcí českých autorů, kteří se vesměs koncentrují
na problematiku rozvojové pomoci obecně, resp. jiné aspekty, neŽ geografické.
Z geograťtckého hlediska u nás žádnáprácetýkajíci se aktivit Světové banky zatim
publikována nebyla.
ak nézev naznačuje, práce j e věnována primárně geo grafi ckým aspektům aktivit Světové
banky v boji proti chudobě, resp. při ekonomickém rozvoji zaostalejší části světa. Inzerovaný
cíl práce je však příliš široký. Také druhá hypotéza mohla b;it lépe formulována - prostředky
Světové banky nejsou distribuovány nerovnoměrně, ale neadekvátně. Hlavním cílem práce je
dokázat či alespoň na zák|adě arn|ýzy geografické distribuce prostředků poskýovaných
Světovou bankou dokumentovat selhávání této instituce ve smyslu efektivity rozvojové
pomoci a naplňování prioritních cílůSvětové banky. Práce se soustřeďuje na Světovou banku,
protože představuje jednu znejvýznamnějších globálních institucí aprotože participuje na
velkém mnoŽství rozmanitých rozvojových projektů po celém světě.
J

Autor práci uvádí poměrně rozsáhlou teoretickou částí,ve které prezentuje přehled základních
a dalo by se říci aŽ kontroverznichpřístupů k problematice rozvojové pomoci. V závěru se
spíšepřiklání ke skeptickým názortlm, jeŽzdfuazřnjí, Že neexistuje žádný univerzální či
skutečně efektivní způsob rozvojové pomoci. S tímto názorem je však nutné polemizovat,
vzhledem k tomu, Že způsoby efektivní pomoci jsou vesměs dobře známé, Autor operuje díly
a názory světově renomovaných odborníků, ale přece mu lze vytknout, že opominul práce
kolegy Novotného, který se rozvojové problematice také či přednostně věnuje.
Na práci je nutné především ocenit, že autor v rámci statistické ana|ýzy operuje se souborem
několika set projektů, které Světová banka financovala. Právě nazák|adě hodnocení projektů
uskutečněných v posledních 15 letech autor formuluje hlavní poznatky,resp' závěry práce,
týkajícíse geografické distribuce úvěrových aktivit a její proměny ve sledovaném období.

Autor zastává stanoviska, jež jsou vůči''rozvojovým'' aktivitám Světové banky spíšekritická,
coŽ koresponduje s hodnocením rozhodující části odborné obce, přiěemž je nutné zdtraznit,
Že Světová banka je Wítizována ZpÍava i z|eva. Autor však jen nepřejímá vybrané poznatky a
názory, ale sám -nazák|adě vlastní statistické ana|ýzy _poskyuje důkazy napodporu
kritických prací' Nejdůležitějšimzávěrem v tomto ohledu je tvrzeni, že podpora ze strany
sledované globální instituce nesměřuje, resp. dlouho nesměřovala k těm nejpotřebnějším, ale
spíšenaopak. Relativně (ale i absolutně) nejvyššíobjem úvěrůtotlž ziskáva|y země,jednak
geograficky a kulturně b|i7ké vyspělých zemim_ poskýovatelům ataké spíšebohatší,tedy
takové, jež sk;italy většíšanci návratu vložených prostředků. Uvedené závěry podporují i
hodnoty korelace pomoci (s výšíHDP na obyvatele). Nutno ovšem zdtraznit, ze jéaina
hodnota korelačníhokoeficientu s jedinou proměnnou' je pro přesvědčivou argumentaci málo.
Pro korelačníi jiné ana|ýzy se nabízely zejménaproměnné,charakteizující zaosta|é země a
jejich proměnu (rozvoj, stagnaci' úpadek). Tradičníjednoduché způsoby srovnání zemí a
poskytovaných prostředků jsou však poměrně průkazné.
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na
v rámci zemí jako BtazíIie a Cína a dále
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kritiky, praxe Světové banky od přelomu století
Autor také postihl, Že se pod tlakem rozsáhlé
je orientováno na podporu skutečně zaostalých
poněkud mění; stare vi-órojektů a financí
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prací.

kladené naZpracování diplomových
PředloŽená práce splňuje zákiadnípoŽadavky,
hypotézami, jež problematika
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Autor prokÍna.schopnost p"*git.,,'.' e zák|idními po stránce}ormální je ptáce kvalitní a
pri..,,p.,. Také
klade, i schopnost ;i"'t"íh" kritického
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