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  Nedávný a současný vývoj dnes již nezávislého Kosova je spíše 

předmět pro sociology, historika může zajímat především co k odtržení a vyhlášení 

nezávislosti vedlo.  Autorka si dala za cíl zjistit, jak působí ekonomika a obchod na 

stabilitu již nezávislého Kosova. A na základě ekonomické teorie pak určit, v jakém 

vývojovém stadiu je Kosovo dnes a navrhnout, co by mohlo pomoci upevnit nový 

nezávislý stát. 

 Hned na začátku je třeba předeslat, že autorka vytyčený cíl splnila. S využitím  

jak oficiálních dokumentů místních institucí, tak i některých mezinárodních 

organizací, ale i  poměrně bohaté literatury, vznikla zdařilá kauzální analýza. 

 Základem je poměrně stará Rostovova teorie ekonomického rozvoje, se 

kterou autorka v první části seznamuje, stejně tak, jako s historickými procesy 

v kosovské minulosti. 

 Větší část textu je věnovaná ekonomice Kosova. Obraz ekonomických 

možností, ale i prognóz dalšího vývoje je chmurný. Již v bývalé Jugoslávii byla větší 

část kosovského rozpočtu dotována z federálního a republikového rozpočtu, tak je 

přirozené, že současné nezávislé Kosovo může dále existovat jen z vůle 

zahraničních donátorů (nebo donorů?). 

 Jen malá připomínka – s.16, pozn.15: tzv. masakr v Kačaku: v poslední době 

je spíše uznáván „srbský“ výklad (zejm. po vydání knihy finské lékařky, která vedla 

mezinárodní forensní tým); je to spíše otázka záminky, potřebné k zahájení dalších 

kroků. A nějak mi nesedí termín „albánská válka za nezávislost“. 



Celkový dojem z práce je velmi pozitivní. Je napsána dobrým jazykem, bez 

jinak u studentů obvyklých prohřešků vůči gramatice a stylistice. Poskytuje kvantum 

informací s patrnou snahou o objektivitu. Je velmi dobře koncipována a po formální 

stránce zdařile členěna. Autorka prokázala, že s materiálem umí pracovat. Velmi 

ilustrativní jsou i přílohy. 

L. Šujanová vyhověla všem požadavkům, kladeným na bakalářskou práci. 

Doporučuji přijetí této práce, kterou hodnotím jako  v ý b o r n o u  -  1. 
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