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

Práce zkoumá postavení soukromého sektoru v české debatě o rozvojové spolupráci. Ptá se, jaké podoby 

soukromý sektor v tomto diskurzu nabývá, jak se tyto obrazy mění a pokouší se z nich odvodit poznatky o české 

debatě o rozvojové spolupráci obecně. Cíl je jasný, dobře definovaný a pro výzkum rozvojové politiky a 

zahraniční politiky ČR relevantní. 

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

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

Práce je jasně metodologicky ukotvená a autorka přehledným způsobem vysvětluje a obhajuje své výzkumné 

volby. Induktivní přístup je v mnoha ohledech riskantní volbou, protože je obtížnější udržet přehlednou 

výzkumnou linku a logiku postupu, který není jasně svázaný teorií. Evě Křížkové se nicméně podařilo napsat 

koherentní práci, jež čtenáři jasně ukazuje potřebu zodpovězení výzkumné otázky, logiku výběru použité metody 

a důvody pro výběr empirického materiálu. Stejně podařená je i výsledná analýza, která ukazuje rámce chápání 

role soukromého sektoru v rozvojové politice na pozadí širšího vývoje české rozvojové spolupráce. Práce 

s prameny a literaturou je korektní. Autorka dobře ukazuje, jak výsledky její analýzy českého diskurzu 

odpovídají zahraniční debatě, a v tomto smyslu jde o příspěvek, který přesahuje pouhou identifikaci rámců 

přítomných v české debatě a který nabízí další výzkumné otázky.  

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po formální stránce je práce v pořádku. Mimo úzus stojí možná jen zahrnutí seznamu zdrojů coby další číslované 

kapitoly. Práce je psaná čtivým jazykem bez častějších pravopisných chyb. 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práci považuji za velmi zdařilou. Jedná se o originální příspěvek do studia české zahraniční, resp. rozvojové 

politiky, který je metodologicky dobře ukotvený. Autorka zcela naplnila cíle, které si v úvodu definovala. 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat 

připomínky, posun od původního záměru apod.) 

Spolupráce probíhala zcela bez problémů. 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

1. Čím si autorka vysvětluje, že český rozvojový diskurz, resp. debata o soukromém sektoru, je v souladu 

s mezinárodní debatou? Jde o socializaci aktérů nebo o racionální kalkulaci omezení rozvojové politiky 

financované z veřejných zdrojů? 

2. Do jaké míry je česká debata o roli soukromého sektoru v rozvoji polarizovaná či konsenzuální? 

Existují nějaká dlouhodobá štěpení mezi aktéry?  

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 
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