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Události v Československu krátce po druhé světové válce, jak autor správně uvádí, jsou 

dodnes diskutované a ovlivňují politickou situaci v současné Evropě. Proto si autor vybral 

analýzu tohoto období jako téma své bakalářské práce. Dalším důvodem byla skutečnost, že, 

navzdory neutichajícímu zajmu, některé aspekty tohoto období, zvláště pokud jde o 

rozmístění pracovních sil, nejsou doposud patřičně zpracovány, a to i přesto, že existuje 

dostatek syrových materiálů v archivech, jež čekají na analýzu.  

 

Téma „Distribuce pracovních sil v Československu“ má několik rovin, na které se autor mohl 

zaměřit. První je rovina čistě historická – autor se mohl výhradně soustředit na sběr informací 

v archívech a následný popis a historickou interpretaci zjištěných informací. Druhá rovina, jež 

ale navazuje na rovinu první, je ekonomická analýza z hlediska ekonomické efektivity a 

účelnosti distribuce pracovních sil v povalečném Československu. Jako jeden z hlavních 

pilířů této roviny bych viděla otázku motivace zaměstnanců. Třetí rovina je rovina politicko-

ideologická a souvisí s převažujícím ideologickým nasměrováním českého národa, jeho 

politických elit a politické organizace tehdejší vlády, která umožnila přesměrování 

zaměstnanců. Táto rovina je nejvíce choulostivá, co se týče pozdější interpretace, neboť se 

přímo dotýká ideálu lidí, již alespoň částečně umožnili následné zavedení komunistického 

režimu v Československu.   

 

Autor se ve své bakalářské práci dotýká všech uvedených rovin. V rámci bakalářské práce 

však bohužel není možné zpracovat všechny tyto roviny v plné míře. Z tohoto důvodu se 

autor zaměřuje důkladně na rovinu první (práci s archívními zdroji a historický popis 

událostí), a následně uvádí částečnou analýzu některých témat, patřícím ke  druhé a třetí 

rovině. Proto jeho práci budu posuzovat právě z tohoto úhlu pohledu. 

 

Cílem práce, jak uvádí autor, je „zmapovat, zanalyzovat a pochopit, proč [vrcholní 

představitelé poválečného hospodářství] zvolili právě takový postup, jaká opatření přijali, a 
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nakolik byli ve své činnosti úspěšní“ (s. 6). V rámci uvedeného cíle se autor snaží potvrdit 

nebo vyvrátit hypotézu, že „distribuce pracovních sil v poválečném období do jisté míry 

pokračovala způsobem, který se odehrával v době Protektorátu Čechy a Morava během 

totálního nasazení“ (s. 7) a pokouší se “zvážit důvody, které vedly již v průběhu dvouletého 

plánu k poklesu pracovní výkonnosti“ (s. 7). Hlavní metoda, již si autor zvolil ke zpracování 

daného tématu, spočívá v práci v archivech a v následné vlastní analýze zjištěných údajů. Na 

konci práce autor konfrontuje tyto údaje s rozhovory pamětníků tehdejších událostí. I když 

vzhledem k věku respondentů a jejich počtu nelze tyto rozhovory považovat za 

reprezentativní, v bakalářské práci představují alespoň částečný pokus o popis událostí dané 

doby z hlediska jejích přímých účastníků, čímž vyvažují legislativě-statistické zaměření této 

práce. 

 

Vzhledem k dobré spolupráci autora nemám k práci výraznější připomínky. Práci  hodnotím 

jako velmi zdařilou. Navrhuji bodové hodnocení v rozmezí 40-42 kreditů.   
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