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Recenze rukopisu 
 
Název:    Bc. Václav Ritter 
 

Vzájemné vztahy Česká republika a Rwanda 
 

ano      ne  

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 přehledový článek     (X)  

 odborné sdělení z výzkumu     

 informace      (X)  

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): 

 
Rwanda, nakolik se jedná o zemi od České republiky poměrně geograficky vzdálenou, je se 
zdejší společností a institucemi propojena více, než by se mohlo na první pohled zdát (tedy 
více než zejména působením soudce Fremra v rámci tribunálu pro genocidu ve Rwandě). 
Sám jsem byl překvapen, jak intenzivní a poměrně častá tato interakce, je. Rwanda je dnes, 
možná paradoxně, ostrovem relativního klidu v rámci Afriky. Konkrétně HDP v paritě kupní 
síly, kterého Rwanda nyní dosahuje, od roku 2003 prudce roste (je bezmála třikrát vyšší než 
v Burundi, vyšší než v Kongu – i když ve srovnání s Evropou je to tak jako tak velmi nízký 
výsledek), stejně jako ekonomické výsledky země v absolutních číslech. V zemi se, relativně, 
daří službám i turistice. Bude zajímavé vývoj státu sledovat i do budoucna, případně zde 
budovat obchodní či politické vazby. O to zajímavější je zmínka o potenciálu obchodování 
s vojenskou technikou. 
 
A jeden citát (LINDER, Tomáš, Jak se staví tygr. Respekt, 21. V. 2010) na závěr: 
 
V současnosti ve Rwandě probíhá státní program označovaný jako "Vize 2020," v rámci 
něhož se z převážně zahraniční rozvojové pomoci investují značné částky do vzdělání 
obyvatelstva. V zemi se budují telekomunikační centra, vybavená počítači, skenery a další 
kancelářskou elektronikou, a též připojením k internetu. V těchto centrech probíhají školení 
místních obyvatel, především žen. Ti se zde učí kromě práce s počítači také základům 
podnikání. Žáci se již v základních školách setkávají se speciálními levnými počítači, pomocí 
nichž probíhá výuka a na počítačích vypracovávají i domácí úkoly.   
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