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

Práce se věnuje negativním aspektům vlády Nicolae Ceaușeska v Rumunsku v 80. letech  a snaží se upozornit na 

nejzásadnější dysfunkce a příčiny nespokojenosti obyvatelstva, které vedly k jeho násilnému pádu. 

 

 

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

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

Práci kolegyně Holotové je možné zařadit od oboru soudobých dějin a jako taková se zaměřuje na chronologicky 

uspořádaný a přehledně strukturovaný výklad dané problematiky. Cíl, který si autorka stanovila, tedy upozornit 

na hlavní příčiny úpadku sultanistického režimu Nicolae Ceaușeskaa blíže se podívat na předmětný vývoj 

z hlediska geneze zkoumaných problémů, se jí podařilo naplnit. Přestože informace k dané problematice získává 

především ze sekundární literatury, podařilo se jí přispět k širšímu poli bádání snahou právě o strukturované 

pojednání samotného „úpadku“, který je mnohdy i v odborné literatuře pojímán jako zcela lineární proces, který 

započal v roce 1971. Olga Holotová vývoj v 80. letech periodizuje a poukazuje na jisté proměny v prioritách 

režimu, vliv vnějších faktorů i některé nové tendence, které se v návaznosti na zhoršující se situaci začaly 

projevovat právě na sklonku této dekády. Jednotlivé elementy celého představeného obrazu jsou však současně 

autorkou individuálně interpretovány v dlouhodobém kontextu. Místo obvyklého vršení kuriozit spojených 

s exotickým režimem rumunského diktátora tak autorka dochází k hlubšímu pochopení strukturálních trajektorií, 

které zajímavým způsobem naplňují podstatu představené případové studie a demonstrují schopnost vědeckého 

uvažování kolegyně Holotové. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Jazykový projev je na velmi dobré úrovni (až na několik drobných výjimek, pravděpodobně při editaci 

ztracených větných členů), autorka se vyjadřuje srozumitelně a přesně. Formát odkazů na literaturu je 

konzistentní a v souladu s normou IMS. Kontrola originality práce byla provedena a neprokázala žádné 

pochybení. 

 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Bakalářská práce je celkově na dobré úrovni, autorka prezentovala vlastní analytické schopnosti, které 

uplatnila při pokusu o nový pohled na dané téma.  Cíle se jí podařilo splnit, přesto by úvodu práce prospěla 

explicitnější deklarace zvoleného přístupu a závěru systematičtější, s odstupem pojaté představení výsledků v, 

které jinak v samotné stati prezentovány jsou. 

 

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

a) Dokázala byste v obecné rovině představit a kategorizovat klíčové fenomény, které pramení z Vašeho 

výzkumu? 

b) Lze dle Vašeho názoru v těchto ohledech pozorovat podobnosti či odlišnosti s ostatními socialistickými 

zeměmi? 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): A 

 

 



Datum:  8.6.2021       Podpis: Jiří Kocián 

 

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. 


