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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce si klade za cíl nalézt logiku 

vystoupení a následného vstupu tří středoevropských zemí do Mezinárodního měnového fondu. Všímá si přitom 

rozdílů v přístupech i v důvodech pro politiku vůči této organizaci. Sleduje nejen vývoji v jednotlivých státech, 

ale pozoruje i proměny, kterými procházela organizace jako taková. Klade si přitom otázku, nakolik se i 

proměny Fondu odrazily v jednáních s jednotlivými státy ať již nově vstupujícími, tak i znovuvstupujícími. 

Autor tak tvrdí, že v průběhu let došlo ve vztahu těchto zemí k Mezinárodnímu měnovému fondu k výraznému 

odpolitizování a navrch získalo rozhodování na základě ekonomických kritérií.   

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): téma, které si autor zvolil, je 

extrémně náročné. Vyžaduje totiž nejen znalost historického kontextu, ale i ekonomických zákonitostí, a to 

v míře, která se blíží expertní. Autor neváhal konzultovat svoje závěry nejen se mnou, ale i s experty z ČNB a 

dalších institucí. Pozoruhodné z hlediska bakalářské práce je využit archivních dokumentů pro tuto práci.  

Argumentace je přitom jasná, lze pochopit, co autor prací sleduje. Každá informace je přitom odkázána korektně. 

Potud není, co vytknout. Jediným problémem tak je poněkud přesnější metodologické ukotvení, které sice 

autor naznačuje, ale nijak nerozvádí. Kritika literatury se částečně objevuje v průběhu práce, což lze do jisté 

míry akceptovat. Nicméně i ta by měla být propracovanější. Z hlediska logické struktury nemám vůči práci 

výraznějších námitek.  

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Jazykový projev je velmi kultivovaný, věcný. Jedinou 

výhradou, byť nijak velkou, je opakování plných odkazů i v případě, že jde o druhý či další výskyt.   

  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Práce jistě není bezchybná. Z hlediska čistě formálního by bylo 

dobré poněkud rozvést kritiku pramenů a literatury, popřípadě lépe popsat metodu. Takové poznámky by ale 

neměly převážit nad plusy, kterými tato práce rozhodně nešetří. Především oceňuji použití pramenů a 

konzultace s různými odborníky z praxe. Práce je tak velmi zajímavá, přičemž tak vyvažuje i jistou absenci 

metodologického ukotvení. Celkově se mi také jeví československá část výrazně silnější, než je tomu 

v případě pasáže o Maďarsku či Polsku. 

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1. Můžete rozvést sovětskou pozici vůči vstupu Maďarska a Polska do Mezinárodního měnového fondu? 

2. Co byste označil za rozhodující motiv pro jednání o vstupu Československa do MMF v osmdesátých letech? 

Mluvíte o nutnosti prohloubení obchodu, nicméně, co k tomuto zjištění československé představitele vedlo?   

  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě s výsledkem velmi dobře.  

 

Datum:         Podpis: 



12. ledna 2014 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


