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 Monika Brázdilová se ve své diplomové práce soustředila na problematiku, která 

dosud stála ve stínu zájmu českých badatelů. Přesto jde o velmi důležité téma, protože vztahy 

s africkými zeměmi byly a jsou jednou z priorit zahraniční politiky EU, zejména pak států 

středomořského prostoru. Současně jsou i významným kolbištěm v geopolitické hře o 

suroviny a další zdroje, ve které se v Africe stále výrazněji prosazuje Čínská lidová republika. 

 Cílem autorky bylo analyzovat a charakterizovat rozvojovou politiku EHS ve 

sledovaném období, které lze označit za fázi vzniku a utváření této politiky. Dále zamýšlela 

objasnit principy rozvojové politiky společenství a roli jednotlivých států v ní. Chtěla také 

objasnit, jak se Brusel podílel na politické a hospodářské stabilizaci „černého kontinentu“. 

Značnou pozornost kromě výše uvedeného věnovala důsledkům vstupu Velké Británie na 

vztah EHS k Africe. 

 Práce je rozdělena do 11 kapitol, chybně jsou navíc číslovány i Úvod a Závěr. V první 

kapitole charakterizovala EHS, jeho vznik a strukturu. Dále se věnovala skupině afrických, 

karibských a pacifických států (tzv. ACP), která byla od roku 1975 partnerem EHS. Poté se 

autorka zabývala vymezením rozvojové pomoci jako takové. Za přínosnou považuji například 

podkapitolu 4. 4., kde autorka analyzovala nástroje a cíle rozvojové politiky, spolupráce a 

pomoci. Konstatovala například, že ve srovnání se zahraniční politikou jako takovou byla 

rozvojová politika od samého počátku lépe organizovaná a její cíle byly zřetelněji 

formulovány. Za klíčovou pak považuji 6. kapitolu, ve které autorka analyzuje rozvojovou 

spolupráci EHS se státy ACP. Věnuje se zde zejména počátkům procesu přidružení těchto 

zemí, který vyvrcholil v první a ve druhé dohodě z Yaoundé. Poukazuje na neochotu 



některých států EHS spolupráci financovat (Německo, Nizozemsko). Poněkud nelogicky 

konstatuje, že obchodní vztahy založené na Yaoundé I směřovaly „především proti výměně 

veškerých dodávek mezi bývalou mateřskou zemí a její kolonií“ (s. 84). V hodnocení 

účinnosti rozvojové pomoci pak Brázdilová dospěla k závěru, že ve sledovaném období byla 

velmi nízká. Státy EHS podle ní hledaly v Africe hlavně odbytiště pro svou produkci a 

současně usilovaly o zachování svého vlivu v této části světa. Je ovšem otázka, zda je možné 

na jedné straně přiznat, že do afrických zemí sice „proudily obrovské finanční toky“ a na 

straně druhé současně tvrdit, že výše uvedených cílů dosáhly země EHS za „minimální 

náklady“ (s. 184). 

 Brázdilová předložila kvalitní diplomovou práci, která však není zcela prosta 

nedostatků.  Některé části jejího díla jsou opřeny o relativně nízký počet zdrojů (kap. 6), byť 

ze seznamu literatury vyplývá, že se autorka pracovala s řadou kvalitních, zejména 

anglosaských titulů. Také další členění kapitol na podkapitoly není zcela ideální, kdy některé 

podkapitoly nepřesahují několik řádků textu. Extrémem je pak podkapitola 5.6, která obsahuje 

jen název a vysvětlující poznámku (s. 62). Drobné problémy jsou patrné i v oblasti zvládnutí 

odborné terminologie, kdy autorka například zaměňuje Radu Evropy za Evropskou radu (s. 

65). Výše uvedené nedostatky nicméně nepovažuji za zásadní a práci doporučuji k obhajobě.  
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