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Již od prvních konzultací magisterské práce, jejíž finální název zní A Reflection of Capacity 
Development Concept in the Czech Development Cooperation Programme in Higher Education and 
Research – A Georgia Case Study bylo zřejmé, že půjde o výjimečnou práci. Diplomantka 
prokazovala nejen značný přehled o tématu vzdělávání v kontextu rozvojové politiky, který získala 
jak z předešlého studia, tak profesní praxí, ale zejména velké zaujetí a neobyčejně poctivý studijní 
přístup.  
Cílem, který si diplomantka ve své práci vytkla, je identifikovat, zda vzdělávací projekt, 
realizovaný v Gruzii v rámci české Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) přispěl k posílení 
kapacit vysokého školství a vzdělávání. Na pozadí tohoto výzkumného problému se však odehrává 
diskuse o mnohem širší otázce, a sice jak formulovat programy rozvojové spolupráce tak, aby 
přispěly ke kvalitnějšímu, udržitelnějšímu a efektivnějšímu rozvoji v cílových komunitách, resp. 
zemích.  

Oblast vzdělávacích projektů je velmi vhodně zvolena. V této oblasti české ZRS je totiž 
podceňována nutnost definovat jasnou strategii, k čemu mají tyto projekty přispět a jaké mají 
přinášet výsledky. Mylně se očekává, že tento typ projektů zvýší automaticky kapacity příjemců 
jednoduše tím, že je „bude vzdělávat“.  V nedávné době rovněž došlo k vytvoření nového typu 
projektů zaměřeného na vysílání učitelů do rozvojových zemí, který doplňuje letitý program 
stipendií pro rozvojové studenty. Závěry této práce mohou být proto velmi užitečné v praxi, 
zejména při vyhodnocení aktuálních projektů vysílání učitelů a posouzení jejich přínosů a nákladů 
v porovnání se stipendii.  
Hledání odpovědí na své výzkumné otázky diplomantka opírá o velmi propracovaný teoretický 
rámec, v němž vychází z konceptu Capacity Building / Capacity Development (budování / rozvíjení 
kapacit). Velmi dobře se vyrovnává s pluralitou definic tohoto konceptu a za účelem diplomové 
práce formuluje definici vlastní. V teoretické části velice srozumitelně a s využitím grafických 
znázornění vysvětluje jednotlivé úrovně tohoto konceptu. Velmi zdařile propojuje tento koncept 
s oblastí rozvojové politiky a debatou o rozvojové efektivnosti i s oblastí vyššího vzdělávání a 
výzkumu. Velmi pozitivně hodnotím zejména to, že se diplomantce podařilo propojit obecný a 
široký teoretický rámec s definicí konkrétního, praktického postupu (či přímo nástroje) vhodného 
pro hodnocení projektů z hlediska jejich vlivu na rozvoj kapacit. Právě z něj diplomantka vychází 
v empirické části práce.  

Se stejnou pečlivostí přistoupila diplomantka i k metodologické a empirické části. Kromě studia 
dokumentů od legislativních, přes politicko-strategické až po vědecké statě a využití dat, která 
získala při práci na své dřívější diplomové práci týkající se právě stipendií, podnikla diplomantka 
rozhovory s více než dvaceti aktéry, kteří mají k problematice blízko nebo byli na různých úrovních 
zapojeni do zkoumaného projektu v Gruzii.  Rozsah a kvalita případové studie, přičemž je nutno 



 

 

 

zdůraznit, že sběr dat probíhal částečně přímo v Gruzii, převyšuje nároky kladené na diplomovou 
práci.  

V případové studii se naplno zhodnocuje úsilí věnované teoretickému rámci. Právě díky jasnému 
ukotvení se diplomantce daří velmi zevrubně zhodnotit přínosy zkoumaného projektu, jasně 
zachytit jeho přínosy a konkrétně formulovat odpovědi na výzkumné otázky z úvodu, které mohou 
zároveň sloužit jako cenná doporučení nejen pro realizátory projektu, ale i pro jejich zadavatele.  

Za slabinu práce je možné považovat, že staví pouze na jednom praktickém příkladu, resp. 
případové studii. Na druhé straně, kvalita zpracování, rozmanitost, šíře a počet rozhovorů tento 
deficit z mého pohledu kompenzuje a umožňuje zobecnění závěrů i za hranice zkoumaného 
projektu. Je mi známo, že diplomantka měla částečně zpracovanou případovou studii i pro druhý 
projekt, kterou však – vzhledem ke své pečlivosti i celkovému rozsahu práce – nakonec do finální 
verze nezahrnula. Věřím však, že tato verze není nutně tou poslední a své poznatky z druhé projektu 
ještě využije.  

Pokud mám ze svého pohledu vyzdvihnout hlavní silné stránky předložené diplomové práce, jsou to 
tyto: zaprvé, velice kvalitně propracovaný teoretický rámec, který nejenže zasazuje výzkumný 
problém do kontextu, ale ve výsledku poskytuje diplomantce velmi praktický prostředek pro 
empirickou část. Za druhé, velmi kvalitně zpracovanou případovou studii opírající se o kvalitní 
metodologii a zejména o rozhovory s aktéry pokrývajícími různé úrovně – od koncepční, přes 
implementační až po zástupce cílových skupin. Za třetí, praktická využitelnost závěrů a doporučení 
při evaluaci tohoto typu projektů v rámci české ZRS.   

V rámci obhajoby doporučuji, bude-li prostor, následující otázku pro diskusi:  

• Pokud by diplomantka měla porovnat přínos stipendií pro rozvojové studenty a vysílání 
učitelů do rozvojových zemí z hlediska capacity building / capacity development, který 
z přístupů by tvůrcům české rozvojové politiky doporučila?  

 
 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „výborně“. 
 
 
 
V Praze 22. ledna 2017.      
 
 
 
 

 
 
 

Ondřej Kopečný                                         


