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Práci jsem si prostudoval se zájmem, protože o nosném tématu pojednává autorka
poutavě, v logické struktuře a nebojí se zaujímat i vlastní názory. Používá rozsáhlou
literaturu, pracuje se zákonnými normami, kombinuje zdroje z vědecké literatury i
z politických a publicistických pamfletů (což u právě takovéto problematiky není od
věci) a s určitým smutkem ukazuje, jak strašnou cenu muselo Rusko zaplatit, jak
často zdůrazňoval G. Javlinskij, za proces, ve kterém z rybí polévky (komunismus)
musíme vytvořit znovu živoucí akvárium (fungující tržní ekonomika). Oponenta, který
se o vývoj ruské ekonomiky a ruského ekonomického myšlení dlouhodobě zajímá,
sice nic v práci nepřekvapilo, ale přece jen by byl k analýze ruské privatizace ještě
kritičtější, než jak k tomu přistoupila autorka. To je ovšem věc osobního vkusu i
životní zkušenosti, stejně jako meta-ekonomického vybavení, jež je u autorky
liberálnější ražby a z pohledu oponenta by slušel větší odstup nejen od ruských
„prichvatizátorů“, ale i od knížecích rad zahraničních expertů.
Určitým problémem je terminologie – autorčina čeština je sice srozumitelná a různé
chybičky není nutné zbytečně dramatizovat, na druhé straně u několika klíčových
termínů, které odrážejí i stejné procesy probíhající v České republice po r. 1989, je
povinností studenta ovládnout přesné pojmy moderní české ekonomické
terminologie, nelze tedy např. psát o „čekové privatizaci“.
Předložená bakalářská práce dokazuje schopnost autorky vypořádat se s požadavky
na výstavbu rozsáhlého textu, zaobírat se kriticky různými koncepcemi v rámci
neobyčejně složité a dynamické problematiky. V řadě pasáží je dosti popisná, což
ovšem u bakalářského projektu není možné zcela negativně hodnotit. Navrhuji
jednoznačně přijmout práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm „velmi
dobře“.
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