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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Práce analyzuje jakým způsobem bilaterální zahraniční rozvojová spolupráce České republiky zohledňuje 
naplňování třetího rozvojového cíle tisíciletí, jenž je věnován otázce genderové (ne)rovnosti.  Autorka nejprve 
nabízí velmi dobře zpracovaný vhled do problematiky genderu, miléniových cílů a rozvojové spolupráce a 
následně  analyzuje vhodně zvolenou případovou studii. Úspěšně tak zodpovídá výzkumnou otázku a naplňuje 
cíle své práce.  

2.  VĚCNÉ  ZPRACOVÁNÍ  (náročnost,  tvůrčí  přístup,  argumentace,  logická  struktura,  teoretické  a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Struktura práce je logická a jasná, stejně jako argumentace. Velmi zdařilé je zpracování případové studie a 
především její zpětné vsazení do kontextu. Kladně hodnotím i dobré uchopení teoretických východisek, což v 
případě tématu genderu není úplně jednoduché. Práce s prameny a literaturou, stejně jako citace, je korektní.  

3.  FORMÁLNÍ  A JAZYKOVÉ  ZPRACOVÁNÍ (jazykový  projev,  správnost  citace  a  odkazů  na  literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Formální nedostatky práce nemá. Nevyskytují se ani gramatické chyby, stylistické neobratnosti či překlepy. 

4.  STRUČNÝ  KOMENTÁŘ  HODNOTITELE  (celkový  dojem  z  bakalářské  práce,  silné  a  slabé  stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Práce je velmi zdařilá. Autorka se neomezuje pouze na deskripci či plytkou analýzu, ale naopak k tématu
 přistupuje originálním způsobem a přispívá tak k rozvoji debaty týkající se rozvojové spolupráce ČR. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Jaký je pohled autorky na bilaterální zahraniční rozvojovou spolupráci ČR?
• Měla by  ČR vyvíjet aktivity na poli bilaterální spolupráce nebo by  se s ohledem na omezené finanční

prostředky měla zaměřit primárně na multilaterální formu spolupráce?
• Měla by ČR pokračovat v deklarovaném trendu zužování geografické roztříštěnosti svých rozvojových

projektů nebo by se měla raději/také zaměřit na omezení tématických oblastí spolupráce?

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 

Datum: 5.6.2015 Podpis:  

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


