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příloh 

Mgr. Doležal si zvolil z dnes dohře /,pracované prohlematiky nčmeckého sjednocení 1990 
tu část která se mimo nčmeekou historiogralii objevuje Ihdka. a to okolnosti vzniku. obsah a 
důsledky implantace Ml~nO\'é. hospodMské a sociální unie 1110.1 NDR a SRN. tzv. První státní 
smlouvy. V centru jeho p%rnosti tak stojí hospodúfsko-politické otázky. i kdy!. v první části 
práce podává ne/hytn~' pf'ehlLe! mezinárodnč p()litick~ch okolností umožfíujících jednotu 
německého státu. II sleduje sociální a hospodMské pOl11čry \ NDR od října 19R9. 

V úvodu stanovil cíl práce (úspčch a problémy ekonomického procesu transformace bývalé 
NDR) autor splnil na \'l~lmi kvalitní úrovni potí/.e s obstarávúním /.droju. které zbytečně 
podrobně rozvúdL mohu pot\Tclit s osobní Ikllšenosli. Neodpustím si však radu: pokud už 
uvedl. jak je mO/.né \ CR nedostupnou literaturu získat. měl by tak učinit - viz zmínka o 
"chybějícím" dílu Korteho a pokud tak neučinil. měl by uvést proč (vše s. 7). Zcela obecně: 
podle mne do kritického. rozboru pramenil a literatury nepatří květnatý styl a praktické 
pokyny. 

V práci použil relevantní v)lběr pramel1ú a odborné literatury v němčině. češtině a 
angličtině. Prúce je vybavena přílohami (ekonomickými statistikami) a fotografiemi v textu. 
Nejkvalitněji jsoLl zpracovány kapitoly o politickém a hospodářském v~'voji NDR. resp. 
pozdějších nových spolkových zemí. Odpovídú to z<lmčkní práce a autor nezanedbal žádný 
z podstatných aspektú, které mohl) pozdější osud MIISlJ ovlivnir' analyzuje politické a 
ekonomické reformy .. přechodné'· Modrowy \ !údy. stejně tak jako nereálné koncepce 
zachovávající cástcčnč centrúlnč plúnované hospodáf"ství. které vznikly \' NDR na přelomu let 
1989/90 SOllstkdi\ se \'šak oprú\llčnč na fúzi u!Tlo/nčl1ol! politickým ]'ešenÍm rychlé cesty 
sjednocení pi'cs čL 1:; /úkladniho /úkona. ti. phpnl\lI ekonomicky proveditelného plánu 
měnové unie a Jej í lIskulcčnční za !lm é Mai/iérO\) \lúdy uslanO\ené po pn'ních svobodn)'ch 
volbách. SkizzO\i!č načrtl i vstříCll) postOj bropské komise. klel') umožnil začlenění nových 
spolkových zemí do Evropských společenství a finanční náklad získání sovětského souhlasu 
se sjednocením a phxkvším clenstvím sjednoceného Německa v NATO. 

Druhá část prúcc je věnována prohlematice transformace hospodáJ-ství nových spolkových 
zemí a analýze pf-ícin rychlého vyprchúní pocátecní eutórie ze sjednocení. Vyšel přitom 
z analýzy skutccného stanl hospodúřství NDR (očima ministra financí SRN Theo Weigela a 
skrývaný blíŽ.ící se bankrot NDR dokládá ckonomickými rozbory. Osvětluje tak příčiny 
krátkodobosti konj unktury let ]991 - 94 a \"]sok)'ch nákladú na (v podstatě neúspěšnou) 
ekonomickou transformaci \'yznačující se deindustrializací a vysokou nezaměstnaností. 
Postřehl také. že jednou z příčin dodnes neuskutečněné .. vnitřní .iednow' je fakt. že většinu 
pozitivních účinkll transformace (kromč vyhudování infrastruktury neho vylepšení hytového 
fondu) skl ízej í slúlc staré spol kove' zcmě. V čnO\al odpovídaj ící pozornost i procesu 
privatizace. k(.lL' by I y \)illosy S \úcncc kého fond II (Trcuhandansta ll) vysoce nadhodnoceny _ 
o jak rozporupln\ proces šlo. doldúdú i phpadclll /.<.lHa/.dční pf-cdscdy hmdu ultralevičáky 
RAF. 

V závěrečném shrnutí Mgr. I)o\cl:al 7.Ískané poznatky /ohecnil a podložil argumenty svůj 
názor. že ekonomická transformace NDR nemohla h)'[ úspěšnčjší z objektivních příčin. Práce 
sphluje všechny pO/(1(1<.\\ky. kladené na prúci rigoró/.ní. takžcj i doporucuj i k obhajohě. 

V Praze J. cen'na 2()()6 
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