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Bakalářská práce „Ekonomika a obchod jako faktory ovlivňující stabilitu nezávislého 
Kosova“ se zabývá důležitou problematikou vlivu hospodářských faktorů na vývoj 
společnosti v nejmladším státě Evropy. Jako teoretický rámec své práce studentka zvolila 
Rostowův model ekonomického růstu, tedy uznávanou ekonomickou teorii, rutinně branou 
v potaz při posuzování jednotlivých zemí některými mezinárodními institucemi (např. 
Světovou bankou). Ve své práci studentka tuto teorii aplikuje na kosovský případ a snaží se 
indikovat, na kterém z Rostowových stupňů vývoje ekonomik a společností se Kosovo 
v současné době nachází. Předkládá též základní doporučení, jaký by měl být zvolen další 
postup, aby Kosovo dosáhlo vyššího stupně rozvoje. 
 
Teorie je podle mého názoru vhodně zvolená a v zásadě správně aplikovaná. Závěry 
studentky stran určení stupně vývoje kosovské společnosti jsou dle mého názoru správné. 
Drobné výhrady mám pouze k poslední části závěru, ve které studentka předkládá návrhy na 
další postup. Pomineme-li skutečnost, že tato de facto nejzásadnější část práce zahrnuje 
necelou jednu tiskovou stranu, vadí mi zejména neadresnost oněch doporučení. Schází tedy 
informace, které orgány kosovského státu by měly jednotlivé dílčí cíle realizovat. 
 
Metodologicky je práce poměrně zdařilá. Studentka provedla základní kritiku pramenů, a 
z těchto pramenů v práci přiměřeným způsobem s ohledem na jejich povahu čerpá. Struktura 
práce je logická a přehledná. Heuristická základna práce je na bakalářskou úroveň 
nadprůměrná co do kvantity i pestrosti zdrojů, díky nimž mohla autorka konfrontovat různé 
pohledy na jednotlivé dílčí předměty svého bádání. V práci jsem nenarazil na informace, které 
bych pokládal za mylné, snad jen s drobnou výjimkou autorčina názoru, že nezávislé Kosovo 
bylo přáním většiny Kosovarů (z mých zkušenností a pramenů, které jsem dosud prostudoval, 
vyplývá spíše pojetí nezávislé republiky jako menšího zla, kompromisu, přičemž skutečným a 
od počátku poměrně otevřeně deklarovaným cílem byla Velká Albánie). Ovšem toto tvrzení 
není nijak podstatné pro téma samotné práce, a v žádném případě nezkresluje její závěry. 
 
Jakkoliv byla práce pečlivě zpracována po obsahové stránce, a poměrně zdařilá i jazykově a 
stylisticky, forma a úprava práce je mírně nedbalá. Vedle chybějícího resumé v češtině je 
mírně zanedbána úprava poznámkového aparátu (poznámky často nekončí tečkou a např. 
mezi pozn. 6 a 7 je zbytečný volný řádek). Rovněž by působilo úhledněji, kdyby autorka 
začínala kapitoly na nových stránkách.  
 
K silným stránkám práce tedy patří poměrně pečlivé zpracování vlastní stati, kvalitní 
heuristická základna, a vhodně zvolený teoretický rámec i metodologie. K jejím největším 
slabinám patří mírná ledabylost v prezentování výsledků práce (závěr) a nedostatečná 
pozornost věnovaná formální stránce práce. Celkově studentka prokázala schopnost 
samostatně vytvořit obstojný odborný text, který by jistých úpravách bylo možné i publikovat. 
Navrhuji, aby práce byla hodnocena výborně. 
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