Shrnutí
Cílem této práce byla analýza rozvojové situace arabských zemí pomocí různých
druhů ukazatelů, zkoumání příčin tohoto stavu a pokus dokázat, že překážky rozvoje
jsou v arabském prostředí překonatelné (nikoliv tedy kulturně nebo nábožensky
determinované) prostřednictvím různých iniciativ a programů. Použita byla metoda
analytická a deduktivní, kdy po analýze obecných souvislostí v arabském světě byly
poznatky aplikovány na konkrétní případovou studii – Jemen.

Práce přibližuje problematiku rozvoje arabského světa ve dvou oddílech. První oddíl
tvoří spíše obecnou část, v níž je uvedena analýza problematiky rozvoje arabského
světa jako celku, a skládá se ze tří kapitol. První z nich analyzuje rozvojovou pozici
regionu pomocí různých ukazatelů a jejich srovnáním s nejčastějšími definicemi
rozvojového světa. Druhá část se zaměřuje na příčiny zaostávání arabského regionu,
mezi nimiž byly rozeznány tři základní deficity: demokratický, znalostní
a technologický a deficit rovnoprávného postavení ženy ve společnosti, dále je
zmíněna související filozofická a náboženská problematika relace modernity a islámu
a také překážky vyplývající ze vztahu arabského světa a západní civilizace. Třetí
kapitola se zabývá snahami a iniciativami, které mají za cíl překonat deficity
a bariéry tížící arabský svět.

Druhý oddíl je spíše praktický, implikace a závěry z oddílu prvního jsou zpracovány
a ukázány v případové studii na konkrétní arabské zemi – Jemenu. Po úvodní analýze
rozvojové pozice Jemenu jsou diskutovány jednotlivé rozvojové ukazatele, další část
je zaměřena na deficity a problémy (ale i příležitosti) Jemenu v podobě SWOT
analýzy, v závěru jsou uvedeny iniciativy a snahy o překonání deficitů a bariér
rozvoje.
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Summary
This Bachelor´s thesis aims firstly to analyse the development situation in Arabic
world by way of different development indicators, secondly to explore the causes of
its development status and thirdly to prove, that the barriers to development are not
culturally or religiously determined and therefore they are surmountable under
conditions specific to Arabic environment. The method used in this thesis is
combined of two approaches – analytical and deductive – after a general analysis its
findings are applied to a case study of a particular Arab country – Yemen.

This thesis is focused on the problems of development in Arabic World in two
sections.

The first section is rather theoretic and general and concentrates on analysis of the
problems of development in Arabic World as a whole in three parts. First chapter
examines the region´s development situation by way of different development
indicators and by their comparisons to the most frequent definitions of developing
world. Second part is focused on the sources of backwardness. Among them three
basic deficits were recognized: democratic, knowledge and technologic and gender.
Also the religious question of relation between islam and modernity is mentioned as
well as the barriers resulting from a complicated international situation between
Arabs and the western civilization (the West). Third chapter then deals with different
initiatives and efforts aimed at overcoming the deficits and problems teasing the
Arab world.

The second section of this thesis was intended to be more practical, the findings,
implicatons and conclusions resulting from the first section were applied on the case
study of specific Arab country – Yemen.
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