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inspirace pro ekonomické reformy 60. |et 20. sto|etí v Německé demokratické repub|ice,
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politologie 2014,67 s. rukopisu

í. oBSAH A cÍL pRÁce :
Prob|ematika ekonomických reforem a hospodářských proměn zemí východního
komunistického bloku představuje jednu z méně známých kapitol období studené vá|ky. Lze
jistě proto ocenit výběr a zaměření tématu dip|omová práce Šimona Uxy Jugos|ávský mode|
socialismu jako moŽná inspirace pro ekonomické reformy 60. |et v Německé demokratické
repub|ice, Ceskos|ovensku a Mad'arsku. Autor se pokusi| způsobem o zajímavý syntetizující
výk|ad vytváření určitých modifikací a specifik ekonomických systémů uvnitř východního
b|oku. S. Uxa správně upozorňuje, Že za fakticky jedinou a|ternativu dominantního, direktivně
centra|izovaného sovětského mode|u by| něko|ik let povaŽovántzv. jugos|ávský experiment,
kteý se v balkánském státě vyvíje| jiŽ od dob sovětsko-jugos|ávské roztrŽky z konce 40. |et
minulého sto|etí. Právě v 60. |etech se některé komunistické státy ve střední Evropě, které aŽ
dosud prakticky kopírova|y sovětský ekonomický mode|, pokusi|y o prosazení a rea|izaci
ekonomických reforem, které by pomoh|y odbourat mnohé negativní prvky dosavadní
ekonomické soustavy a tím stabilizova|y a zefektivnily hospodářský vývoj. By|o zce|a
přirozené, Že při hledání nových moŽností a podnětů by| jugos|ávský samosprávný mode|
jednou z moŽných inspirativních cest jak reformovat často nefunkční hospodářské soustavy.
Autor si tak v práci vytk| zajímavý a důleŽitý cí| - ukázat v jaké míře by| 60. |étech 20. sto|etí
v rámci ekonomických reforem v Německé demokratické republice, Českos|ovensku a
Mad'arsku v praxi vyzkoušený jugos|ávský model ref|ektován a up|atněn'

2' VĚcNÉ ZPRACoVÁNí:
Dip|omová práce je členěna do čtyř kapito|, které se postupně věnují ekonomickým reformám
ve s|edovaných zemích. Kapito|y jsou dále dě|eny do čtyř podkapitol, které srovnávají
vybrané aspekty samotných reforem. V kapitolách tak |ze na|ézt části věnované úloze
p|ánování, postavení podniků, cenové soustavě a zahraničnímu obchodu. Úvodní kapito|a
podrobněji představuje zák|adní výchozí bod ce|ého tématu - genezi, cíle a mezinárodní
okolnosti fungování jugos|ávského experimentu' V této části se tak autor pokusi| definovat
zák|adní podstatu a principy samosprávného mode|u socia|ismu a objasnil vce|ku přeh|edně
zák|adní prvky jugos|ávské hospodářské soustavy. Tyto poté v následujících částech práce
komparova| s obsahem a prováděním reforem v da|ších sledovaných státech. Nás|edují tak
kapitoly věnované východoněmeckému Novému ekonomickému systému, PraŽskému jaru a
mad'arskému Novému ekonomickému mechanismu. Ana|ogické strukturování kapito| tak jistě
přispě|o k dobré přeh|ednosti práce a moŽnému srovnáníjednot|ivých částí afází samotných
reformních procesů. Práce je dop|něna závěrečným shrnutím v českém a anglickém jazyce,
ve kterém se autor pokusi| zodpovědět na primární i sekundární výzkumné otázky tématu a
nastínit tak i da|ší případné moŽnosti a postupy ce|ého výzkumu.

Při zpracování tématu si by| autor téŽ vědom, Že se jedná zejména v domácí literatuře o
dosud nepří|iš zmapované téma. Upozorni| na obtíŽe související s materiá|ní zák|adnou,
obtíŽnějším metodo|ogickým uchopením a také chybějícím kontextem, na kteý by práce
navazovala. D|e S' Uxy tak hospodářské reformy států spadajících během studené vá|ky do
sovětské sféry v|ivu představují spíše v mnohých případech okrajové kapito|y hlavních
výzkumných otázek a bádání. České práce se této prob|ematice věnují spíše v kontextu
osudu reforem PraŽského jara, reformní procesy v ostatních zemích východního b|oku
nejsou fakticky u nás více zpracovány. Poznatky prezentované v práci tak autor čerpa|
především ze studia četné cizojazyčné |iteratury, zároveň se pokusil v Úvodní části i o kritické
zhodnocení řady studovaných domácích i zahraničních pubIikací.



3. FoRMÁLNÍA JAZYKoVÉ ZPRACoVÁNÍ:
Formá|ní a jazykové zpracování textu je na vce|ku dobré Úrovni, vce|ku správně jsou uŽívány
citace a odkazy na |iteraturu a uŽité zdroje.

4. STRUČNÝ rouerurÁŘ Hool'toTlTELE:
Dip|omní práce povaŽuji za velmi dobře zpracovanou. Si|nou stránkou by| zájem autora o
studovanou problematiku.

5. oTÁZKY A PŘ|PoMÍrury oopoRUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘ| oBHAJoBĚ:
By|o možné zaznamenat v průběhu vývoje jugoslávského mode|u ekonomické reformy i
diskuse o ,národních zájmech', jako tomu bylo případě diskusí o přípravě ekonomické
reformy v Českos|ovensku v 60. |etech mezi někteými českými a s|ovenskými ekonomy?

6. DoPoRuČeruí K oBHAJoBĚ A NAVRHoVANÁ zruÁnaxn:
Před|oŽenou práci oceňujijako původní a přínosnou, a to zejména v tom smys|u, Že se autor
pokusil na zák|adě kritického studia vybrané Iiteratury zodpovědět na zvo|ené otázky
zejména komparativní metodou a zobecněním a zhodnocením získaných poznatků o
moŽnostech, souvis|ostech a o míře nap|nění jugos|ávského mode|u socia|ismu v rámci
ekonomických reforem ve s|edovaných zemích.

Předk|ádaná dip|omová práce Šimona Uxy ,,Jugos|ávský mode| socia|ismu jako moŽná
inspirace pro ekonomické reformy 60. |et 20. sto|etí v Německé demokratické repub|ice,
Ceskos|ovensku a Mad'arsku.., svým zpracováním a obsahem vcelku svůj cí| nap|ni|a a
sp|ňuje poŽadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm
výborně .

Praha, 4. září 2014
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