
Posudek  na  práci  Jana  Hrušky  Změna  struktury  zahraničního 

obchodu v zemích Visegrádské čtyřky 

Jan Hruška se ve své práci zaměřil na jeden důležitý aspekt postsocialistické 
transformace zemí střední Evropy, a to na přesun jejich zahraničně-obchodní orientace e zemí 
RVHP na vyspělé západoevropské trhy. V již tradičním sporu mezi gradualisty a příznivci 
šokové terapie se autor staví spíše na stranu druhé skupiny, a to i závěrem, že „Důsledkem 
zvolené gradualistické metody bylo v kontextu zahraničního obchodu pouze zpoždění v 
dokončení reorientace na vyspělé tržní ekonomiky a udržování neracionální struktury domácí 
výroby.“ (str. 46) 

Autor již v úvodu slibuje komparativní analýzu, nicméně tu používá jen ve velmi omezené 
míře. Ve většině textu se zabývá spíše analýzou dat z tabulek, respektive jejich 
převyprávěním. Domnívám se, že by zde bylo potřeba zasadit data do širšího kontextu. 
Typickou je v tomto případě například věta: „V roce 2002 a 2003 však Česká republika 
dosáhla pozitivního salda s vyspělými ekonomikami“. (37) Bohužel, zůstává bez vysvětlení, 
čím byl tento posun způsoben. Podobně je tomu u Polska, kde autor u dovozu do této země 
píše, …“ na druhém místě bylo po většinu sledovaného období Rusko, avšak v roce 2003 bylo 
předstiženo Itálií.“ (35). Nicméně, důvod změny se nedozvíme. V textu například i chybí 
mechanismus, na základě kterého byla vypočítávána cena ropy pro země RVHP. Jednalo se 
totiž o pětiletý klouzavý průměr, který sice zpomaloval pro země RVHP růst cen ropy, ale 
zároveň také v příadě poklesu zpomaloval i jejich pád. Takových prostých konstatování bez 
analýzy je text plný.  

Výhrady lze mít určitě i k jazykové stránce práce. Text poměrně silně kulhá hlavně ve 
stylistice. Pro češtinu sice neplatí natolik přísná pravidla jako pro anglický jazyk, ale věty 
jako například, „Značný byl podíl Ruska na celkových importech.“(34) znějí přímo děsivě. 
Z ostatních prohřešků se objevuje jen několik jevů, které se snad dají spíše zahrnout do 
kategorie nepozorností (slovensko-31, „…ve kterých měli jednotlivé ekonomiky…“-24). Dá 
se tedy říci, že problémem je spíše stylistika, než gramatická stránka.  

Z formální stránky lze práci vytknout absenci kritiky pramenů a literatury. V textu se objevuje 
pasáž o problémech porovnávání statistických dat mezi jednotlivými zeměmi, ale tím autor 
fakticky tuto část vyčerpal. Nedozvídáme se tak nic o důvodech preference česky psané 
literatury, která má zvláště v knihách převahu téměř drtivou.  

Práce spíše popisuje, než aby analyzovala. Pro tento fakt, i pro některé další prohřešky tak 
navrhuji známku dobře. 

V Praze dne 7. června 2010     Mgr. Karel Svoboda Ph.D.  
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