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 Diplomová práce Elišky Polívkové se věnuje tématu lokální rozvojové pomoci. V úvodních 

kapitolách obecně definuje téma rozvoje, rozvojových zemí a nástroje rozvojové pomoci. Představuje 

jednotlivé aktéry, způsoby a podoby rozvojové pomoci v minulosti a dnes. Zmiňuje rozvojové cíle 

tisíciletí, jejich plnění a uvádí příklady možných překážek rozvojové pomoci. Popisuje angažovanost 

České republiky v této oblasti v minulosti a v současnosti. 

 Stěžejní část práce je zaměřena na rozvojovou pomoc v oblasti vzdělávání. Podrobně autorka 

mapuje pomoc v oblasti vzdělávání na příkladu neziskové organizace Njovu, která působí v Zambii. 

V této části práce autorka čerpá z osobních zkušeností z dobrovolnického pobytu, který absolvovala 

právě skrze neziskovou organizaci Njovu. Představuje situaci a poměry v Zambii a aktivity neziskové 

organizace, která se svými projekty působí přímo v nejchudší části Lusaky. 

Autorka popisuje a hodnotí své osobní zkušenosti ze Zambie, působila v chudých čtvrtích 

hlavního města tři měsíce, učila děti anglický jazyk a vedla různé odpolední aktivity. Přínosem práce 

je právě tato osobní zkušenost autorky a její popisy konkrétní práce a obtíží, se kterými se setkávala 

jako dobrovolnice. Upozorňuje na kulturní a mentální odlišnosti, překážky, konkrétní nedostatky a 

meze pomoci v oblasti vzdělávání. Zdůrazňuje potřebu dlouhodobé spolupráce s místní komunitou, 

podporu samostatnosti a odpovědnosti místních a především podporu vzdělávání vlastních 

pedagogických odborníků.  

Autorka se v některých částech práce inspiruje svými osobními záznamy, s dalšími zdroji je to 

však horší. Za slabé stránky práce je nutné považovat právě omezené množství a nedostatek 

odborných zdrojů a citace ze stále stejných pramenů. Práci by rovněž prospěla důkladná redakce 

textu a především oprava chyb, překlepů a nedokončených vět. 

Práce je doplněna vlastní obrazovou přílohou z archivu autorky. 

Přes uvedené nedostatky diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě:  

Jaké konkrétní změny navrhujete pro další pomoc v oblasti vzdělávání v Zambii, kterými by se 

nezisková organizace Njovu mohla inspirovat? 

 

V Praze dne 11. 5. 2015 

Vypracovala       Mgr. Markéta Dvořáková 


