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Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Martina Voříška

Vstup České republiky a Slovenské republiky do OECD po rozpadu 

společného státu

Asymetrická integrace obou nástupnických států bývalé ČSFR do mezinárodních organizací

byla jedním z nejviditelnějších důsledků odlišného vývoje obou republik po rozpadu 

federace. Bakalářské práce Martina Voříška se v komparativním pohledu zabývá vstupem 

obou zemí do OECD; jejím hlavním cílem je identifikovat důvody proč SR do této organizace 

vstoupila až s pětiletým odstupem za ČR (1995, 2000). Autorova analýza se kloní k závěru, 

že Slovensko nebylo zásadně znevýhodněno průběhem a bezprostředními důsledky 

rozdělení federace a vinu za zpoždění vstupu země do OECD – v souladu s intuitivními 

předpoklady – připisuje politickým, ekonomickým a právním poměrům na Slovensku 

v době vlád Vladimíra Mečiara (1992-4, 1994-8). Lze shrnout, že téma práce je zvolené 

vhodně a autorova argumentace, byť nijak překvapivá, je logická a na úrovni bakalářské 

práce adekvátně podložená primárními i sekundárními zdroji, jakkoli lze namítnout, že 

v práci prezentovaný obraz ČR jako víceméně neproblémově se transformující země je 

z dnešního pohledu poněkud diskutabilní.

Výstavba práce je vzhledem k jejímu srovnávacímu zaměření optimální, značně asymetrická 

velikost obou stěžejních „národních“ kapitol odráží klikatější cestu Slovenska do OECD. 

Pramenná a bibliografická základna práce postačující – příslušný odstavec v rozboru 

literatury však vzbuzuje očekávání, že autor zpracoval rozsáhlejší katalog primárních zdrojů, 

než jaká je skutečnost (několik hodnotících zpráv OECD, její zřizovací úmluva a jedno 

programové prohlášení slovenské vlády). Po formální stránce je práce na odpovídající 

úrovni, škoda, že autor plně nesjednotil terminologii „hypotéza“ vs. „základní výzkumná 

otázka (s. 2). Označení ČR za „postsovětský“ (namísto postkomunistického) stát (s. 5) je sice 

lapsus velký, ale spíše ojedinělý.

Z jazykově-stylistického hlediska ovšem četba práce valné potěšení neskýtá. Autor se 

nevyvaroval řady gramatických chyb, vyšinutí z vazby a kostrbatých formulací, které 

nicméně celkově nesnižují srozumitelnost textu. „Programové vyhlásenie“ (s. 17) mělo být 

s ohledem na konzistentnost zacházení se slovenskými názvy přeloženo (a v každém 

případě skloňováno).

Mohl by autor při obhajobě vysvětlit rozdíl mezi veřejným a fiskálním majetkem (s. 9)?
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Byly podmínky, za obě země do OECD vstupovaly, identické, anebo mezi lety 1995 a 2000 

došlo k jejichž zpřísnění/změkčení?

Byla v ČR či SR otázka samotného členství v OECD předmětem politické debaty, tj. 

existovaly zde relevantní politické síly/zájmové skupiny, které by proti snaze o vstup do 

OECD otevřeně vystupovaly?

Práce Martina Voříška přes uvedené výhrady splňuje požadavky na bakalářské práce 

kladené a doporučuji ji k obhajobě. Hodnotím ji známkou velmi dobře.

V Praze dne 4. ledna 2012

Mgr. Jan Váška

jan.vaska@gmail.com




