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Průběh obhajoby: T. Mitscherling představil svou bakalářskou práci o působení V. Juščenka

v době prezidentství L. Kučmy na Ukrajině v letech 1999-2004. Práce má
tři kapitoly. Nejprve je analyzováno působení V. Juščenka jako guvernéra
Národní banky Ukrajiny, jeho vztah k L. Kučmovi, prezidentské volby. V
další kapitole je rozebráno jeho působení jako ukrajinského premiéra,
vznik parlamentní většiny v Nejvyšší radě a provádění reforem vlády V.
Juščenka, které vedlo k jeho odvolání. Poslední kapitola je věnována
vzniku Juščenkova politického subjektu Naše Ukrajina, jejímu soupeření s
Kučmovým Blokem za jednotnou Ukrajinu a prezidentským volbám.
Student sebekriticky přiznal nedostatky práce, ale domnívá se, že
faktograficky adekvátně zachytil dané období.
Vedoucí práce dr. Příhoda přednesl svůj posudek (viz příloha), ocenil
zejména závěry výzkumu. Práce vyžadovala značnou orientaci v
problematice a kritický přístup ke zdrojům, které jsou často emocionálně
zabarvené. Cíle práce se podařilo naplnit jen z části, chybí konfrontace
různých názorů a hlubší vnímání činnosti V. Juščenka veřejností. Práce má
drobné jazykové i jiné nedostatky, je spíše průměrná, vedoucí ji hodnotí
známkou velmi dobře.
Oponent dr. R. Mokryk také vyzdvihl faktografickou stránku práce, ocenil
kapitolu o působení V. Juščenka ve funkci guvernéra Národní banky.
Podobně jako vedoucí práce postrádá hlubší analýzu a konfrontace.
Poukázal na drobné chyby (viz posudek) a práci ohodnotil známkou velmi
dobře.
Student reagoval na připomínky vedoucího i oponenta. Hájil důležitost
zákulisních jednání pro ukrajinskou politiku. Vedoucí ani oponent to
nezpochybnili, ale bylo třeba vzít v úvahu i jiné faktory. Student
připomněl, že V. Juščenko byl zpočátku nadějným politikem, ale později
byl ironizován. Vedoucí se domnívá, že názory veřejnosti bylo třeba
zmínit. Komise se shodla na známce velmi dobře. 

Výsledek obhajoby: Velmi dobře
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