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

Práce zkoumá českou bilaterální rozvojovou spolupráci perspektivou plnění třetího rozvojového cíle tisíciletí, tj. 

se ptá, do jaké míry česká rozvojová spolupráce přispívá k větší rovnosti pohlaví a jak posiluje postavení žen. Cíl 

je jasně formulován a práce jej vhodným způsobem plní. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Práce je jasně strukturovaná kolem konceptu genderu a jeho postavení v české rozvojové spolupráci. Autorka 

vhodně zkombinovala konceptuální část se dvěma úrovněmi analýzy – systémové analýzy české rozvojové 

spolupráce a analýzy konkrétního projektu. Argumentace je jasná, struktura logická. Zasazení do kontextu 

zdařilé. Autorka vhodným způsobem pracuje s českou i zahraniční literaturou a vyzdvihl bych velké množství 

pramenů, o které se její analýza opírá.  

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Formálně a jazykově je práce v pořádku. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Jedná se o skutečně originální výzkum s přidanou hodnotou, což na úrovni bakalářské práce bývá zřídka 

k vidění.  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

Během obhajoby by autorka mohla odpovědět na následující otázky: 

a) Je u bilaterální rozvojové spolupráce státu velikosti České republiky realistické, že bude zohledňovat 

všechny rozvojové cíle tisíciletí? Není zanedbání MDG 3 pouze důsledkem orientace na jiné cíle? 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. Zároveň doporučuji zvážit v nějaké formě 

její publikaci. 

 

Datum: 27. května 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. 


