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Short summary 
 
Autorka práce si klade otázku, zda články z časopisu Politická ekonomie publikované v letech 1989-93 
ovlivnily zvolenou strategii v první fázi transformace od centrálně plánované ekonomiky k ekonomice 
tržní. Prochází proto články výše uvedených pěti ročníků a zjišťuje, zda se publikované názory shodují 
s přijatými opatřeními. Zatímco u tématu nerovnováhy autorka shodu nalézá, u tématu liberalizace cen 
naopak autoři článků zvolené pojetí kritizovali. Jedním ze závěrů práce tak je, že celospolečenský 
konsensus ohledně transformační strategie u všech témat neexistoval, ačkoliv někteří autoři tvrdí 
opak. 
 
 
Contribution 
 
Kdyby autorka v práci skutečně doručila to, co slibuje název práce, byl by přínos asi daleko zřetelnější. 
Zaměření práce pouze na články publikované v Politické ekonomii nepovažuji za šťastné, ostatně ani 
teze bakalářské práce takto úzké zaměření neuvádí. Za daleko přínosnější bych považoval snahu o 
identifikaci ideových východisek autorů transformační strategie, které samozřejmě nutně vycházely 
zejména ze zahraniční literatury a zahraničních zkušeností. Samotní autoři transformační strategie se 
přitom v uplynulých 30 letech k těmto tématům vyjadřovali opakovaně, stejně jako proponenti jiných 
přístupů k transformaci. Z dlouhé řady článků, rozhovorů, či přednášek (i dostupných online) lidí jako 
V. Klaus, D. Tříska, T. Ježek, K. Dyba, J. Švejnar, ale třeba i emeritní profesor IES L. Mlčoch by se 
docela určitě daly identifikovat faktory, které jejich přemýšlení ovlivňovaly. Například Švejnarův článek 
z roku 1990 „A Framework for the Economic Transformation of Czechoslovakia“ z Eastern European 
Economics Vol 29, No. 2 by zcela jistě v podobné analýze neměl chybět. Práce se snaží o historickou 
analýzu politik, aniž by poskytla historický kontext očima samotných tvůrců těchto politik. 
 
Na přelomu 80. a 90. let se články v Politické ekonomii, jak autorka zjišťuje, často týkaly analýzy 
problémů centrálně-plánované ekonomiky a k samotnému procesu transformace se vyjadřovalo jen 
málo autorů. Důsledkem je, že samotná linka mezi analýzou článků v Politické ekonomii a 
transformační strategií není příliš silná a je koncentrována do několika málo stran práce. Celá první 
kapitola (s. 4-13) pak popisuje ekonomickou situaci Československa v éře socialismu a s tématem 
práce souvisí jen okrajově. Navíc jde prakticky o převyprávění pouhých celkem 6 zdrojů, a to bez 
snahy o nějakou kritickou syntézu. 
 
Přínosem práce tak je prakticky jen samotné nastudování a shrnutí vybraných článků z pěti ročníků 
Politické ekonomie. 
 
 
Methods 
 
Metoda popisné analýzy textu je jistě u podobného tématu v pořádku. Zásadní problém však vidím ve 
zvolené formě. Místo toho, aby autorka brala postupně jednotlivá zvolená témata (produktivita práce, 
ekonomický růst, nerovnováha, cenový systém, liberalizace cen) a na základě syntézy analyzované 
literatury popsala vývoj těchto témat v letech 89-93 a postupný přerod od analýzy centrálně plánované 
ekonomiky k analýze problémů transformace, postupovala po jednotlivých článcích. Co článek, to 
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odstavec. V některých případech se sice snaží o komparaci novějších příspěvků se staršími, jasná 
vývojová linka však absentuje a je vždy předložena až v podkapitole „shrnutí“ u každého z témat, 
ovšem zde už opět velmi zjednodušeně. 
 
 
Literature 
 
Postrádám ukotvení práce v ekonomické literatuře. Čtenář má dojem, že na téma transformace a 
ideových zdrojů její strategie ještě nikdy nebylo nic napsáno. Taková literatura však již musí nutně 
existovat. Práce necituje ani jediný zahraniční zdroj, což i u lokálního tématu považuji za problém. 
Google Scholar na dotaz „czechoslovak economic transition strategy“ vrátí celou řadu potenciálně 
zajímavých zdrojů, které by přinejmenším pomohly práci ukotvit do existující literatury. A třeba by i 
odhalily, že analýza vlivu české odborné literatury na transformaci skutečně chybí a je žádoucí. Nyní 
to však nevíme a autorka nevysvětluje, proč se ve své analýze omezila právě na Politickou ekonomii. 
 
Výsledky analýzy Urkund neindikují významnou podobnost textu s jinými zdroji. 
 
 
Manuscript form 
 
Forma práce je v pořádku, studentka používá vhodný jazykový styl. Moc nerozumím rozdělení 
referencí do několika kategorií – je zvykem zkrátka vše seřadit podle abecedy, dělení zdrojů podle 
jejich typu ničemu nepomáhá. 
 
 
Overall evaluation and suggested questions for the discussion during the defense 
 
Ačkoliv je přínos práce diskutabilní a výše uvádím řadu výtek k její formě, práce splňuje požadavky 
kladené na bakalářskou práci na IES, Fakultě sociálních věd UK. Doporučuji ji proto k obhajobě a 
navrhuji známku D. 
 
Několik otázek k obhajobě: 
 

1. Jaký důvod měla autorka k omezení analýzy na články v Politické ekonomii? 
2. Co o faktorech stojících za volbou československé transformační strategie soudí existující 

odborná literatura, včetně zahraniční? 
3. Jaké vlivy uvádějí samotní autoři transformační strategie? 
4. Autorka v úvodu uvádí, že českoslovenští reformátoři čerpali také „ze svých znalostí a studia 

ekonomických teorií, např. klasického liberalismu nebo monetarismu“ (s. 2). Je skutečně 
klasický liberalismus ekonomickou teorií? Je ekonomie vědou pozitivní, nebo normativní? 
Jaký je rozdíl mezi ekonomií a hospodářskou politikou? Měla by se hospodářská politika vždy 
řídit tím, co plyne z ekonomie? 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
 
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
 
 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
 
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
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TOTAL GRADE 

91 – 100 A 

81 - 90 B 

71 - 80 C 

61 – 70 D 

51 – 60 E 

0 – 50 F 
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