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Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce v podstatě odpovídá zadání. Přibližný rozsah práce je dodržen, vybavení
práce přílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Oproti zadání autorka nezařadila
samostatnou kapitolu Statistické indikátory chudoby v Egyptě, tuto problematiku ale řeší
v kapitole 5. Situace v Egyptě.
Obsahová úroveň práce:
Práce je především kompilací existující literatury k problému. Struktura práce je logická, její
hlavní cíle jsou zdařile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovně uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle. Podrobnější rozpracování by si zasloužila kap. 6. Rozvojové projekty
v Egyptě. Kapitola 4. Příčiny chudoby je naopak zbytečně rozsáhlá vzhledem k zaměření
práce.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s disponibilní literaturou je dobrá, vykazuje však některé nedostatky - např.
nejednotné řazení citačních odkazů před a za tečku v rámci věty (např. str. 16 versus str. 17).
Citace jsou uváděny zcela korektně.Některé části textů však čerpají informace jen z jednoho
zdroje (např. kapitoly 4.6, 4.7, 4.8).
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je dostatečná. Úroveň tabulek, grafů a kartografických příloh je na
dobré úrovni.V práci se nachází menší množství překlepů.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Proč autorka nezařadila statistiky OECD o Egyptě jako příjemci rozvojové pomoci?
Jak autorka definuje případovou a všeobecnou chudobu (str.12)? Kdo je autorem těchto
teorií?
Oficiální informační server egyptské vlády SIS (str. 9, 10, 11) není nejvhodnějším zdrojem
nezávislých situací o politické a ekonomické situaci v Egyptě.
Podle jakého klíče vybírala autorka příklady projektů v kapitole 6. Rozvojové projekty
v Egyptě?

Celkové hodnocení práce:
Největším kladem práce je analýza relevntních zdrojů, zpráv Africké rozvojové banky a
OECD, Světové banky a UNDP. Tyto analýzy posunuly autorku blíže k poznání příčin
chudoby v Egyptě. O zájmu autorky o zvolené téma vypovídá fakt, že se samostatně pokusila
o vlastní výzkum v Egyptě ještě před zadáním tématu práce. Výsledky tohoto informativního
průzkumu autorka ve své práci uvádí a komentuje, vzhledem k malému počtu respondentů
mají však omezenou informační hodnotu. Zpracovávané téma umožňuje další prohloubení či
pokračování. Slabé stránky jsou např. některé nedostatky ve stylizaci textu vzniklých zřejmě

při překladu textu z anglického originálu nebo přejímání větších částí textu z jednoho zdroje
(např. kapitola 4. Příčiny chudoby).
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.
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