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Diplomová práce Kláry Žaloudkové se orientuje na zemi a její dějinnou periodu, které nejsou 

obvyklým tématem závěrečných a dlužno říci ani vědeckých prací v českém prostředí, ale ani 

v zahraničí. Problém bulharského přechodu k demokracii je fenoménem, který dosti výrazně 

ovlivňuje bulharskou společnost i ekonomickou a politickou situaci země až do současnosti. 

Ačkoliv se jedná o téma, jež nabízí mnohé aspekty, na něž je možné zaměřit vlastní 

badatelskou aktivitu, vhodné vymezení výzkumného projektu není úkolem zcela 

jednoduchým, s čímž se musela vyrovnat i kolegyně Žaloudková. 

 Úhel, který zvolila, je na první pohled spíše ekonomického ražení, přesto však, jak se 

ukázalo, dokázala autorka téma velmi dobře kontextualizovat s celkovým politickým a 

společenským děním a podat tak širší obraz o bulharském přechodu k demokracii. K vysoké 

kvalitě práce pak vedle zjevné dispozice autorky ke konceptualizaci a teoretickému 

uvažování přispívá její velmi dobrá znalost bulharštiny, práce se zdroji v tomto jazyce a fakt, 

že investovala čas a energii výzkumu v knihovnách a archivech v samotném Bulharsku.  

 Cílem práce bylo podívat se v bližší perspektivě na oligarchizaci Bulharska 

v 90. letech 20. století, proces, jenž se stal pro Bulharsko symptomatický v poněkud vyšší 

míře než v ostatních postkomunistických státech, snad s výjimkou Ruska. Klára Žaloudková 

se však nespokojila s pouhým konstatováním tohoto faktu a popisem situace. Jejím záměrem 

bylo analyzovat a specifikovat význam pojmu oligarchie a jeho možnou aplikaci na bulharský 

případ, tak aby překročila generalizaci, jejíž se tento i další obdobné termíny stávají obětí. 

Výsledkem analýzy chování jednotlivých relevantních aktérů, obvykle považovaných 

v bulharském kontextu za oligarchy je pak jeho typologizace, poukazující na různé strategie a 

cíle. Výsledky výzkumu kolegyně Žaloudkové zároveň velmi trefně charakterizují vnitřní 

dynamiku v prostředí bulharských elit po roce 1989 a politicko-ekonomické struktury, které 

vygenerovaly. Zásadním přínosem práce je tedy pochopení různých modelů oligarchického 

chování, které přispěly spíše negativním způsobem k formování poněkud neutěšené politicko-

ekonomické situace v zemi v postkomunistickém období. Lze předpokládat, že dané poznatky 

jsou přenositelné a je možné je uplatnit i mimo bulharskou situaci na další případy. 



Z hlediska jazyka je text na velice vysoké úrovni, autorka má již poměrně vytříbený 

styl a vyhnula se i formálním problémům, pokud se týká odkazování na zdroje či dalším 

technickým nedostatkům. Práce je zároveň velice přehledně a logicky strukturovaná, ústřední 

argumentace je pečlivě vystavěná. I proto na základě všech výše uvedených kvalit zpracování, 

neotřelosti zvoleného tématu a naplnění vlastního výzkumného záměru a jeho přínosnosti 

navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou A – výtečně.   
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