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Název:   Mgr. Kristýna Khorelová 
 
 Analýza zahraniční pomoci České republiky a perspektivy jejího dalšího směřování 
 

ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 přehledový článek     X  

 odborné sdělení z výzkumu     

 informace        

ano      ne 

Téma je vhodné k publikaci      X  

 

Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 

Originálnost (původnost):   X   

Vědecká úroveň:    X   

Odborná úroveň:    X   

Výsledky:    X    

 

Text příspěvku:   Jasný a srozumitelný       X 

   Nesrozumitelný       

   Obsahující chyby       

 

Souhrn:   Dostatečně výstižný a informativní  X 

   Nedostatečně informativní    

   Chybí       

 

Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné            X 

   je třeba zlepšit jejich prezentaci      

   text je bez tohoto vybavení    

   nepřiloženy      
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Jazyková úroveň:  vyhovující     X 

   vyžaduje menší korekce    

   nevyhovující      

 

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě  X 

   zveřejnit po menších úpravách   

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Článek se zabývá analýzou zahraniční pomoci České republiky poskytované za rozvojovými 
účely, nastiňuje návrhy a doporučení pro zlepšení stávajícího systému poskytování rozvojové 
pomoci a nastínění perspektiv budoucího směřování rozvojové spolupráce. 
 
Autorka upozorňuje na stále problematický stav veřejné informovanosti o zahraniční 
rozvojové spolupráci poskytované Českou republikou. Problém nedostatečné informovanosti 
a podpory rozvojové pomoci vidí autorka v tom, že většina lidí upřednostňuje humanitární 
pomoc k vyřešení aktuálních problémů, jejíž výsledky jsou vidět v krátkém časovém 
horizontu, před dlouhodobější rozvojovou pomocí. Důvod tohoto smýšlení spatřuje autorka 
v neznalosti rozvojové problematiky. Úsilím České republiky by mělo být prohlubovat 
veřejnou informovanost pomocí rozsáhlejší informační kampaně zaměřené na prezentaci 
dopadů rozvojových projektů, účinnosti vynaložených finančních prostředků, ale také na 
vzdělávání občanů v oblasti rozvoje. 
 
Během posledních let si Česká republika ujasnila a definovala své motivy, priority a cíle 
poskytování zahraniční rozvojové spolupráce. Studie však dokládá, že stále existuje řada 
výzev pro systém poskytování rozvojové pomoci. 
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