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Nejnovější rumunské dějiny nepatří k problematice u nás příliš frekventované.
Události z prosince 1989 sice vyvolaly, především díky televizním přenosům, jistý
zájem, avšak ten byl rychle „překrytý“ událostmi v bývalé Jugoslávii.
Úvodem rád konstatuji, že pokus o zachycení základních vývojových tendencí,
které vedly k pádu autoritativního režimu N. Ceauseska, aby tak byla uvolněna cesta
k počátkům demokratizace v Rumunsku, se zdařil. Cíl práce, tedy „popsat
mechanismus přechodu k demokracii v Rumunsku, určit faktory, které determinovaly
podobu tohoto přechodu a zároveň zjistit, jak tento proces ovlivnil formování nového
demokratického systému“ byl naplněn. Vznikla tak případová studie, která je dobře
strukturovaná a odpovídá na položené otázky.
V první části jsou postiženy všechny příčiny, které vedly k Ceauseskově pádu,
ať již to byla mezinárodní izolovanost Rumunska, jeho tristní ekonomická situace, či
extremní podoba samotného režimu. Samotná revoluce z prosince 1989 je pak
autorem řazená podle rozličných politologických teorií. V třetí části jsou naznačeny
problémy, které Rumunsko muselo překonávat při složité etapě přechodu od
autoritativního režimu k demokratickému. Závěr velmi pregnantně odpovídá na dvě
základní otázky, položené na počátku práce, tedy zda byl násilný přechod
k demokracii v Rumunsku nezbytný a nakolik ovlivnil svržený režim budování
demokracie v zemi.
Celkový dojem z práce Ocknechtovy je jednoznačně pozitivní. Je napsaná
dobrým jazykem, dobře koncipovaná a formálně zdařile členěná. Autor prokázal, že
dovede pracovat s literaturou. Velmi zajímavé jsou přílohy.

Využitá literatura je pro bakalářskou práci postačující, i když téma by jistě
zasluhovalo původní rumunské práce i více prací v jiných jazycích, především
v němčině. To je však spíše otázka další odborné orientace autora.
Martin Ocknecht vyhověl požadavkům, kladeným na bakalářské práce.
Doporučuji přijetí této práce, kterou hodnotím jako v ý b o r n o u.
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