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Lokální rozvojová pomoc na příkladu neziskové organizace Njovu 

v oblasti vzdělávání

Diplomantka předkládá práci, ze které je patrný velký osobní zájem a ochota 

angažovat se. Domnívám se ale, že je potřeba odlišit hodnotu osobní angažovanosti 

autorky a reflexi získané zkušenosti v rámci zpracování diplomové práce. 

Diplomová práce samotná nemá zřetelně formulovaný cíl, z toho důvodu je velmi 

obtížné hodnotit jeho naplnění. Práce ve svém úvodu postrádá explicitní popis 

problému, který řeší a metod, které využívá. 

Diplomantka získala zajímavá data, ke kterým si nepoložila výzkumnou otázku.  

Práce tak zůstala na úrovni vnějšího popisu pozorovaného. 

I introspekce nebo zúčastněné pozorování může být zdrojem validních kvalitativních 

dat za předpokladu, že je metodologicky ošetřena reflexe vlastních předpojatostí.

V této práci kritická reflexe vlastních předpokladů chybí. Za další závažný nedostatek 

práce považuji absenci teoretického rámce, zejména zakotvení v disciplínách kulturní 

antropologie a interkulturní psychologie, ve kterém by se autorka pohybovala. 

Úvodní část, kterou by bylo možné považovat za teoretickou, sleduje problematiku 

vývoje rozvojové pomoci, bohužel v těsné závislosti na jednom hlavním a jednom 

doplňkovém zdroji. Diplomantka sice v úvodu práce problém jednostrannosti 

využívaných zdrojů reflektuje, ale zároveň uvádí „výsledky práce“ neziskových 

organizací jako argument, proč by nemusely být jako zdroj informací zpochybňovány.  

Domnívám se, že v tomto případě se jedná o nepochopení možnosti 

multiparadigmatického přístupu společenských věd, které mají k danému problému 

co říci. V teoretickém úvodu postrádám také důkladněji zpracovanou problematiku 

historických, kulturních a sociálních proměn společnosti, které se diplomantka 

věnuje. V literatuře tak postrádám základní přehledové práce jako např.. Dějiny 

Afriky, Dějiny jižní Afriky nebo přeložené Dějiny moderní Afriky.

Problematika historického vývoje Zambie v práci je zpracována na základě informací 

z turistických serverů.



Autorka ve své práci často generalizuje, předkládá normativní soudy bez odborné 

opory např. hodnocení místních obyvatel podle vlastních evropských měřítek,

nespolehlivost v souvislosti se vztahem k času na straně 60 nebo popis místních dětí 

jako líných, bez zájmu na str. 61, na str. 49 hodnocení přístupu učitele Davida a další 

hodnocení konkrétních i vlastních rozvojových aktivit, zmínky o evropské pracovitosti

neziskovek …. 

Stejně jako prezentování zkušenosti terénní práce jsou i hodnocení vlastního úsilí a 

pokus o didaktické závěry výrazně zatíženy vlastní etnocentrickou perspektivou. 

  

I přes výše uvedené připomínky doporučuji práci k obhajobě.

Otázky k obhajobě:

1. Uveďte podmínky pro získání validních kvalitativních dat získaných na základě 

zúčastněného pozorování. 

2. Uveďte na jednom příkladu popisu intervence možné úhly pohledu a 

interpretace vycházející z různých paradigmat vybraných společenských věd.
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