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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  Bakalářská práce se, jak název 

signalizuje, primárně zaměřuje na ekonomické argumenty Slovinska pro vystoupení z Jugoslávie na přelomu 80. 

a 90. let 20. století. Kolega Hošek ale fakticky sleduje další dva problém z pozdějších období: ve druhé části 

práce se zaměřuje na osamostatnění a transformaci slovinské ekonomiky po rozpadu SFRJ, aby pak v poslední 

části vykročil komparativním směrem a pokusí se o srovnání slovinského případu s dnes stále aktuálními 

požadavky Katalánců na samostatnost, v jejichž rámci hrají nezanedbatelnou roli požadavky a myšlenky, 

podobné těm slovinským. V práci se snaží zodpovědět na dvě otázky: 1) jakou roli hrály ekonomické argumenty 

a cíle v procesu osamostatnění Slovinska a 2) jak úspěšně si vedlo Slovinsko po získání nezávislosti. Hlavní 

hypotézou je předpoklad, že „Slovinská ekonomika byla nadprůměrná z hlediska federace a oprávněně se cítila 

zneužívána.“ 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

 

Jak autor sám konstatuje, „hlavními zdroji jsou články dostupné v elektronické podobě“ a „dokumenty Světové 

banky“ (což ovšem není nezávislá akademická instituce, nýbrž jedna z vlajkových lodí globálního 

neoliberálního pořádku, o jejíž objektivitě lze oprávněně pochybovat). Autor preferuje spíše články, dostupné 

na internetu, než monografie a další „papírové“ zdroje, dostupné spíše v knihovnách (to je ostatně problém, s 

nímž se ve studentských pracích potýkáme stále častěji). D. Houška nepoužívá literaturu ve slovinštině ani v 

srbochorvatštině. V bibliografii chybí standardní práce, které se zabývají příčinami rozpadu Jugoslávie z 

různých perspektiv, včetně ekonomických argumentů (např. Sabrina Ramet, Thinking about Yugoslavia, 

Cambridge 2005; Dejan Jović, Yugoslavia: A State that Withered Away, Purdue 2009 atd.). Vzhledem k 

tomu, že se autor primárně zaměřil na ekonomické argumenty ve prospěch samostatnosti, jejich genezi a 

místo v celkovém diskursu o dalším směřování Slovinska, poněkud překvapuje, že se dostatečně 

neobeznámil s dostupnou literaturou k tématu.  Jeho analýza tohoto procesu je spíše plochá, přestože nakonec 

dochází ke správnému závěru, že ekonomické požadavky nebyly primární a objevily se spíše později. K 

debatám z 80. let bych kromě většího počtu přehledů o jugoslávské krizi a rozpadu státu doporučil mj. 

kapitolu “Serbs and Slovenes: “National Interests“ in Conflict, 1980-8,“ In: Jasna Dragović Soso, “Saviours 

of the Nation“: Serbia´s Intellectual Opposition and the Revival of Nationalism, London 2002, s.162-205.  

Malá pozornost, kterou kolega Houška debatám o další pozici Slovinska v Jugoslávii nebo mimo ni, jež měly 

s ohledem na samotný název bakalářské práce de facto tvořit její hlavní jádro, je patrná také ze skutečnosti, 

že příliš nebo spíš vůbec nepoužívá některé klíčové pojmy, které s těmito debatami souvisely: to zaráží 

zejména v případě notorického problému centralizace versus decentralizace. Taková konceptualizace 

odpovídala dobové realitě spíš než autorem preferovaná dichotomie (slovinské) liberalizace a (srbského) 

nacionalismu. Opakovaně se také dočítáme o „státech federace“, na s. 7-8 se o nich dokonce hovoří jako o 

„jednotlivých zemích“. Na s. 5 kolega Houška kontrastuje Slovinsko a Srbsko na počátku 90. let 20. století 

příliš černobílým a v konečném důsledku proto nepřesným způsobem: „Vznikla tak celospolečenská shoda 

spojující vědomí ekonomické prosperity s potřebou liberalizovat svou zemi. Tento postoj byl v kontrastu se 

Srbskem, které naopak ekonomická krize zradikalizovala posunula směrem k ještě většímu autoritářství.“ Je 

otázka, jak měřit „míru autoritářství“, po nástupu Miloševiće k moci došlo ovšem v Srbsku ke kombinaci 

více trendů, včetně liberalizace kulturní a mediální scény (svoboda slova, sdružování apod. byla např. za 

Miloševiće bez ohledu na jisté nedemokratické tendence na vyšší úrovni než za pozdního socialismu). 

Hodnocení kolegy Houšky tedy odpovídá spíše zjednodušenému mediálnímu obrazu obou republik/států z 

počátku 90. let.  Na s. 10 autor nepřesně uvádí, že v rámci Jugoslávie v 80. letech o politické změny usilovalo 

„zejména Chorvatsko a Slovinsko“. Je ovšem známo, že Chorvatsko, resp. jeho politické vedení, sestávající 



do značné míry z přizpůsobivějších kádrů, které nesmetla reakce proti představitelům tzv. Chorvatského jara 

z počátku 70. let, dlouho patřilo spíše k opatrnějším a konzervativnějším republikám (pro toto období se 

ostatně vžil pojem „chorvatské mlčení“ - hrvatska šutnja, který dnes už má mj. samostatné heslo i na 

českojazyčné Wikipedii). Jak již bylo řečeno, navzdory nedostatečné pramenné základně dochází kolega 

Houška v části o ekonomických argumentech nakonec k závěrům, které jsou dnes v odborných diskusích 

považovány za prokázané. Následující kapitola, věnovaná slovinské samostatnosti a ekonomické realitě nově 

vzniklého státu, představuje solidní přehled slovinského hospodářského a institucionálního vývoje v prvním 

desetiletí po rozpadu SFRJ. V 90. letech byla slovinská transformace všeobecně hodnocena vysoce pozitivně.  

Nešlo rozhodně jen o mýtus: jak autor dokládá na str. 19, slovinská produkce se dostala na vyšší úroveň než 

před transformací a rozpadem státu již v roce 1996 (v této souvislosti mohl kolega Houška uvést také 

srovnatelné údaje pro Srbsko a Chorvatsko, dvě největší a z hospodářského hlediska spolu se Slovinskem 

také největší nástupnické státy bývalé Jugoslávie). O relativně hladkém průběhu transformace svědčila v 90. 

letech také nízká nezaměstnanost. Ke zvýšení kredibility mladého státu přispíval také aktivní přístup 

Slovinska ke splácení svého podílu na zahraničních úvěrech bývalé SFRJ. V souvislosti s kapitolou o 

postjugoslávské transformaci mám dvě zásadnější poznámky. 1) srovnání výsledků Slovinska a Srbska, 

postiženého následky válečného angažmá, mezinárodními sankcemi a mnoha spornými rozhodnutími 

Miloševićova vedení, z 90. let je zde považováno v podstatě jako potvrzení slovinských ekonomických 

argumentů z doby rozpadu společného státu.  V tomto období byly vzhledem k odlišné výchozí pozici a 

podstatně komplexnějším problémům, s nimiž se Srbsko a další postjugoslávské státy, ležící jižně od 

slovinských hranic, byly skutečně velice rozdílné. Jak by ovšem fungovalo eventuální jugoslávské 

společenství na jiných základech se už nedozvíme. Nejsem si proto jistý, zda je srovnání, zdánlivě stvrzující 

pravdivost někdejších secesionistických snah, zcela průkazné. 2) Autor se věnuje prvnímu desetiletí 

hospodářské transformace. Vývoj v dalších dvou desetiletích ovšem představu „slovinského zázraku“ značně 

zproblematizoval. Kritické diskuse a problémy specificky slovinské verze kapitalismu už ale kolega Houška 

příliš nereflektuje. Na slovinskou transformaci tak hledí z perspektivy, všeobecně rozšířené na přelomu 

století, kdy se blížil vstup Slovinska do EU, nikoli z perspektivy současnosti, znejistěné hospodářskou krizí a 

dalšími problémy, s nimiž se Slovinsko potýkalo v posledním desetiletí.  V poslední kapitole se autor věnuje 

srovnání slovinského případu s argumenty pro odtržení Katalánska od Španělska. Skutečně nachází celou 

řadu podobností, ale i rozdílů. Snaha o vykročení komparativním směrem je přínosné. Autor tak mj. 

překračuje mentální rozdělení Evropy na západ a východ, kopírující realitu a představy z doby před 

rozpadem bipolárního světa. Většina odborné literatury nadále pojímá problematiku postkomunistických 

zemí jako specifickou a zkoumá ji „v jejím přirozeném kontextu“, což se zakládá na nevysloveném 

předpokladu esenciální odlišnosti mezi evropským Východem a Západem. V samotném závěru autor 

odpovídá na hlavní otázky: hlavní důvody rozpadu SFRJ byly podle něj nakonec spíše politické než 

ekonomické a Slovinsko v 90. letech provedlo úspěšnou transformaci. S těmito závěry lze souhlasit. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazykový projev je standardní, citace a odkazy na literaturu i formální náležitosti také.  

 

s. 2 – neobratná stylizace: „mnohé skupiny používají argumenty podobné těm slovinským“ - k těmto „skupinám“ 

autor řadí „Skotsko, Flandry, Katalánsko“ a dále ještě znovu opakuje, že jde o „skupiny“ 

 

s. 29 – „instituce se odklonily“, nikoli „odklonili“ 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):  Celkový dojem z bakalářské práce je smíšený. Autor nepochybně 

naplnil stanovené cíle, z formálního hlediska je práce v mnoha směrech v pořádku. Závěry nejsou ovšem vždy 

podloženy dostatečným počtem a spektrem zdrojů, což vyvolává dojem, že jsou přejaté ze sekundární 

literatury, kterou měl autor k dispozici. Někdy se zdá, že se autor pokouší „chytit příliš zajíců najednou“.  

Máme zde celkem tři části, které mohou, ale také nemusí fungovat jako jeden celek.  Ačkoli je prostřední část, 

věnovaná vývoji postjugoslávského Slovinska, jako přehled poměrně zdařilá, nejsem zcela přesvědčen, že 

vývoj v tomto desetiletí můžeme jednoznačně použít jako důkaz, že slovinské argumenty a akce v době 

rozpadu Jugoslávie byly oprávněné. Umím si představit, že by právě tato kapitola v práci chyběla, mj. i kvůli 

již zmiňované skutečnosti, že nezachycuje další vývoj slovinské ekonomiky, který dosti problematizoval 

předchozí narativ o úspěšné transformaci a zvláštní cestě Slovinska ke kapitalismu. Nejsem zcela přesvědčen, 

že disertace funguje jako jeden celek. Podle mého názoru se autor měl buď hlouběji věnovat genezi a 



proměnám ekonomických argumentů v době rozpadu Jugoslávie, což by korespondovalo s názvem práce 

(přičemž mohl zcela pominout téma postkomunistické transformace i srovnání s Katalánskem) nebo naopak 

prohloubit komparační linii, řádně prozkoumat a systematičtěji porovnat slovinské a katalánské ekonomické 

argumenty (v tom případě pak mohl pominout téma postkomunistické transformace). 

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 Bude asi stačit, když autor v čase, vymezeném pro obhajobu, odpoví na výtky a komentáře, obsažené v 

předchozích sekcích.   

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): Doporučuji přijmout baklařskou práci D. Houšky k 

obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou C (velmi dobře – very good).   
 

 

Datum:         Podpis: 

1. června 2018 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


