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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Cílem práce je zpracovat metodou historické analýzy s použitím dostupných zdrojů složitou problematiku 

vývoje Rumunska v období tzv. Ceauceskovy éry (1965 – 1990) a tak zdůvodnit postupný úpadek 

komunismu v průběhu 80. let. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První přináší historický přehled vývoje 

v 60. až 70. letech, kdy vznikla „národní cesta ke komunismu“. Jádro práce tvoří druhá a třetí kapitola, které 

jsou věnovány 80. letům, tedy počínající hospodářské krizi, pokusům o její řešení a narůstání krize 

vnitropolitické celého systému. Poslední čtvrtá kapitola je shrnutím revoluce v prosinci 1989. 

 

 

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

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

Téma, resp. hlavní výzkumná otázka, byly položeny správně. Autorka prokázala, že je s to vypořádat se 

s náročností tématu a výsledkem je analytický přehled o vývoji Rumunska ve velmi komplikovaném období 

země, kdy stál v jejím čele „velký architekt“, „Dunaj myšlenek“, exotický diktátor asijského typu.  Autorka 

zvládla heuristiku,  analýzu shromážděného materiálu a konečné vyhodnocení, které je odpovědí na danou 

výzkumnou otázku. 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po stránce formální nelze mít námitek. Práce je dobře strukturovaná, autorka splnila cíle, které si stanovila a 

na otázky zřetelně odpověděla. Autorka dokáže být konkrétní, umí se vyjadřovat stručně a zároveň obsažně. 

Text nemá chyb z jazykové stránky. Citace a odkazy jsou v pořádku. 

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Celkový dojem z práce je více než dobrý, práce je dobře strukturovaná a dává odpověď na vytyčené otázky. 

Může se stát odrazovým můstkem pro další bádání v dané oblasti. 

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna  

až tři): 

Jak a v čem se podle autorky lišil kult osobnosti Ceauceska od ostatních komunistických předáků jako byli 

např. Živkov, Honecker či Husák? 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně A nebo B, velmi dobře C nebo D, dobře E, nevyhověl F):  

Práci k obhajobě DOPORUČUJI a navrhuji známku výborně  A. 

 

Datum:   

Praha 8.června 2021       Podpis: 

                                                                                                              PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc-. v.r. 

 

 



 

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. 

 

 


