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Recenze rukopisu 
 
Název:    Mgr. Aleš Vokoun 

 
Jihoafrická republika a rozvojová pomoc 

 
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): 

 
Jihoafrická republika patří mezi velmi specifické státy, nejenom co se poskytování rozvojové 
spolupráce (pomoci) týče. Země je zároveň příjemcem velkých objemů rozvojové spolupráce, 
přičemž atypickou roli sehrává Čínská lidová republika, jako celo-kontinentální aktér, který 
rozhodně nekoná své kroky příliš nezištně, ale spíše jako součást strategie navázání státu 
(států) jako zdroje surovin či potravin. Jihoafrická republika si vedle toho buduje sféru vlivu 
na jihu kontinentu, stejně jako hlasovací podporu při případných sporech s dalšími aktéry 
v rámci kontinentu, jako je třeba Nigérie nebo Etiopie. Tématem samo o sobě je existence 
různých mezinárodních organizací nebo zón volného obchodu, kde Jižní Afrika figuruje jako 
daleka největší motor či hybatel. 
 
Jedná se navíc o zemi s výraznými socioekonomickými vnitřní rozdíly (bohatý Guateng versus 
problematická území jako Transkei nebo Natal). 
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