
Posudek na bakalářskou práci Jana Hrušky 
Změna struktury zahraničního obchodu v zemích Visegrádské čtyřky. 

 
 
Bakalářská práce Jana Hrušky si vytkla jako svůj cíl „komparativní analýzu souběžného 
vývoje zahraničního obchodu v zemích Visegrádské čtyřky“, a to v letech od rozpadu 
komunistických režimů do vstupu těchto zemí do Evropské unie. Autor si v úvodu položil 
otázku, co přispělo k, podle jeho názoru, neobvykle rychlé reorientaci zahraničního obchodu 
Visegrádu na vyspělé tržní ekonomiky. Příčiny nachází zčásti v procesu hospodářské 
transformace, zčásti v procesech regionální integrace, resp. podpisu asociačních dohod s EU, 
přičemž jako strategickou chybu hodnotí evakuaci východních trhů na počátku 90. let. 
 Práce je zajímavá souborem sebraných dat, základní problém ovšem vidím v těchto 
věcech: 

1. Struktura – první část práce se věnuje hospodářské transformaci, která v práci končí 
kolem poloviny 90. let, nicméně problematika zahraničního obchodu je sledována až do roku 
2004 – kromě občasných odkazů (například privatizace) nemá čtenář tušení, jak se 
hospodářská politika dalších období promítala či nepromítala do vývoje zahraničního 
obchodu. 

2. Popisnost – autor sice v úvodu deklaruje metodu komparativní analýzy, ale z větší 
části jde o komentované (resp. převyprávěné) tabulky, přičemž i tam, kde sám autor narazil na 
zajímavý problém, resp. kde si věc přímo říká o vysvětlení, se ho nedočkáme – proč se mění 
teritoriální preference, čím je ovlivněná změna sortimentu importovaných i exportovaných 
komodit?  

3. Aktéři - v souvislosti s budováním nového režimu byla rušena ministerstva 
zahraničního obchodu – proč k tomu docházelo, kdo přebíral jejich agendu? Byla evakuace 
východních trhů (skutečně velmi diskutabilní) výsledkem politické akce nebo šlo o 
ekonomickou nutnost? Jsou popisované změny výsledkem politických rozhodnutí nebo 
vyplývají „samovolně“ z ekonomických procesů transformace? 

 
Sebraná data tak vyvolávají obraz zahraničního obchodu jako anonymní aktivity, která 

se děje bez příčin a následků, resp. která se „vyskytuje“ ve svých nezdůvodněných 
proměnách. 

Pominu-li i po prvním čtení nadále v textu setrvavší pravopisné chyby, nemám pocit, 
že by práce připomínky, které jsem dával k první verzi, nějak výrazně zohlednila. Práci nelze 
asi zcela zamítnout, protože na úrovni deskripce je nejspíše korektní, s ohledem na výše 
uvedené výhrady ji však lépe než  d o b ř e  hodnotit nelze. 
 

 
 

Jiří Vykoukal 
 
V Praze dne 10.6.2010 
 
 
 
 
 
 

 
 


