
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Eva Kovářová  

Název práce:  Rozvojová spolupráce a pomoc EU a země Afriky  

Jméno posluchače:   Petra Plšková    

Volba tématu a cíl práce:  
Volbu tématu práce hodnotím velmi kladně, neboť Evropská unie představuje největšího 

poskytovatele rozvojové pomoci ve světě a s Afrikou ji pojí velmi blízké historické, geografické 

i politické vazby. Téma je aktuální také v souvislosti se současným vývojem v Africe, který 

jednoznačně ukazuje, že s Afrikou je nutno v budoucnosti počítat (jak v bezpečnostně politické, 

tak v ekonomické oblasti).  

Cíl práce si posluchačka formuluje v úvodu. Jeho formulace je adekvátní, odpovídá zadání a 

názvu práce. Vyplývá z něj mimo jiné, že posluchačka se zaměřuje na rozvojovou pomoc a 

spolupráci jednak teoreticky a jednak jako součást zahraniční politiky EU. Cíl práce je naplněn.  

Struktura práce, způsob zpracování: 

Práce je rozčleněna do pěti kapitol, první kapitolou je úvod, pátou kapitolou je závěr. Druhá 

kapitola vymezuje základní pojmy spojené s rozvojovou spoluprácí a pomocí, ale také základní 

aspekty rozvojové spolupráce EU. Třetí kapitola, velmi kvalitně zpracovaná, se zaměřuje na 

vybrané úseky dějin Afriky (od počátku obchodu s otroky až po dekolonizaci) a současné 

problémy afrického kontinentu. Čtvrtá kapitola představuje jednak základní rámec vzájemných 

vztahů EU a Afriky, a jednak konkrétní projekty pomoci Africe, do kterých se EU zapojila. 

Výstavba práce je logická, kapitoly na sebe navazují, jejich obsah odpovídá jejich názvu. Za 

přínosné a stěžejní kapitoly považuji především kapitoly 3. a 4. U třetí kapitoly hodnotím kladně 

dobrou úroveň znalostí posluchačky o dané problematice. U dějinné části kapitoly kladně 

hodnotím především zaměření pozornosti na vztahy mezi Evropou a Afrikou, což vede k přímé 

návaznosti kapitoly na následnou 4. kapitolu práce, věnovanou současné podobě vztahů mezi 

EU a Afrikou. Čtvrtá kapitola práce má převážně popisný charakter, přesto je dobře čtivá a 

podobá jasný a srozumitelný obraz o angažovanosti EU v Africe a o konkrétních výsledcích této 

pomoci. To koresponduje s cílem práce, který si posluchačka vytýčila. Celkově je práce 

zpracována velmi kvalitně a svým rozsahem odpovídá spíše diplomové práci. Přesto práce 

neobsahuje nadbytečné nebo marginální informace.  

Posluchačka využila při zpracování práce velké množství tištěných a elektronických zdrojů. 

Oceňuji především práci s cizojazyčnými zdroji. Na použité zdroje je v průběhu textu 

odkazováno, práce s literaturou je velmi kvalitní. Použité zdroje jsou adekvátní ve vztahu 

k zaměření a obsahu práce.  

Formální úprava: 

Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku, splňuje všechny předpoklady kladené na tento 

typ závěrečné práce. V práci se vyskytují drobné překlepy, nesnižují však celkovou kvalitu 

práce. Posluchačka při zpracování práce využívá jak grafy, tak tabulky, které vhodným a 

adekvátním způsobem komentuje. Oceňuji kvalitně zpracované přílohy, které dokreslují 

celkovou preciznost zpracování práce.  

Připomínky, náměty k diskusi: 

Doporučuji, aby posluchačka zhodnotila vývoj vzájemných vztahů mezi EU a Afrikou od 

poloviny 20. století po současnost. Jaké jsou důvody současné angažovanosti EU v Africe?  
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Závěry práce a její přínos:  
Celkově hodnotím práci jako velmi zajímavou, kvalitně zpracovanou. Práce svědčí o velmi 

dobré schopnosti posluchačky pracovat s literaturou, schopnosti vyvozovat na základě 

prostudovaných zdrojů adekvátní závěry. Práce velmi komplexně charakterizuje a představuje 

rozvojovou politiku EU, což ji činí přínosnou jak pro další výzkum, tak jako zajímavou 

publikaci o této oblasti činnosti EU.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

V Ostravě dne:  17. května 2011 

 


