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Charakteristika tématu práce (max 10 řádek): 

Tématem diplomové práce je proces oligarchizace v Bulharsku po roce 1989. Bulharsko se v té 

době ocitlo na nebývalé cestě transformace socialistické formy uspořádání směrem 

k demokracii a tržnímu hospodářství. Jedním z význačných rysů této doby je pak poměrně 

značný nárůst nerovnoměrné distribuce bohatství, v důsledku které se v zemi začala brzy 

profilovat úzká skupina jedinců, kteří byli v porovnání s většinovou populací extrémně majetní. 

V souvislosti s problematickou postkomunistickou tranzicí Bulharska se velmi často hovoří o 

fenoménu „ovládnutí státu“, který označuje situaci, kdy soukromé subjekty výraznou měrou 

ovlivňují chod daného státu. Jak v obecném, tak i v odborném diskurzu je v tomto kontextu 

často užíváno pojmů oligarcha a oligarchie.  

Vývoj tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek): 

V době od zadání projektu v minulém akademickém roce do odevzdání práce došlo jednak 

k přesnému časovému vymezení zkoumaného fenoménu, ale také ke změně základního cíle 

práce. Původním záměrem bylo zjistit, zda je možné v případě Bulharska 90. let mluvit o 

fenoménu oligarchizace země. Po podrobnějším prostudování teoretických východisek pro 

studium tohoto fenoménu a také bulharské zkušenosti byl cíl práce upraven, a totiž podat 

ucelený obraz bulharské oligarchie v období mezi lety 1989 a 1997 a na základě analýzy 

strategií, které oligarchové pro prosazení svých zájmu přijímají, vytvořit doplňující typy 

oligarchie k Wintersovým čtyřem ideálním typům oligarchií. 

Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu): 

1. Úvod 

2. Teoretická východiska 

3. Historický kontext 

4. Bulharská oligarchie v období mezi lety 1989 a 1997 

5. Strategie bulharských oligarchů pro ochranu bohatsví 

6. Závěr 

Hlavní výsledky práce (max. 10 řádek): 

Hlavním zjištěním práce je, že v rámci jednoho prostředí nemusí oligarchové nutně jednat 

podle stejných vzorců chování, nýbrž mohou přijímat pro prosazení svých zájmů rozličné 

strategie. Z výsledků této diplomové práce navíc jasně vyplývá, že tyto strategie mohou mít i 



zcela protikladný charakter. Práce dochází k závěru, že v případě Bulharska zkoumaného 

období je tedy možné hovořit o dvou typech oligarchie: agresivní a umírněné.  
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