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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 
Původním cílem práce bylo analyzovat transformační proces v Bosně a Hercegovině, který 

probíhal na pozadí poválečné rekonstrukce po ukončení konfliktu v roce 1995. Po dohodě 

s vedoucím práce bylo téma omezeno pouze na proces privatizace. Práce bude zkoumat roli 
jednotlivých národnostních bloků v Bosně a Hercegovině, které ovládaly státní instituce, 
problém implementace privatizačních strategií a především její "etnicizaci" v rámci členění 

společnosti v BaH dle etnických linií. Pozornost bude také věnována roli mezinárodního 
společenství, které zasahovalo do procesu privatizace v rámci poválečné rekonstrukce státu. 
Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 
Časové období zůstává beze změny s tím, že počátečním bodem bude rok 1995, kdy byla 
podepsána Daytonská mírová smlouva. Práce pak bude sledovat období do roku 2015 za 
vužití příkladů několika privatizačních kauz, které se budou zkoumány na základě terénního 

šetření. Teritoriálním vymezením zůstává Bosna a Hercegovina s eventuálními vazbami na 
Chorvatsko a Srbsko. Co se týče věcného vymezení, došlo ke zúžení tématu pouze na proces 

privatizace v BaH. 
Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 
Po konzultaci s vedoucím práce došlo k navržení předběžné struktury práce i s orientační 

alokací rozsahu jednotlivých kapitol. Hlavní kapitoly kromě úvodu a závěru jsou: 
1. Teoretické vymezení práce - duální proces poválečné a postsocialistické transformace 
2. Charakteristika postdaytonské Bosny a Hercegoviny 
3. Průběh privatizace a její největší problémy 
4. Zhodnocení výsledků a dopadů privatizace 
Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 
Práce zůstává koncipována jako případová studie, v níž bude na základě kvalitativního 

výzkumu analyzován proces privatizace v Bosně a Hercegovině. Práce bude sledovat 

strategické přístupy k privatizaci a role jednotlivých institucí a meinárodního společenství a 

dále implementace těchto strategií a její důsledky.  
Na základě konzultace s vedoucím práce došlo k definování terénního výzkumu, který 
proběhne formou šetření případů privatizace konkrétních podniků. 
Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 
Na základě rešerše četné sekundární literatury došlo ke zúžení tématu práce. Původní cíl 

práce by byl vzhledem k rozsahu práce jen obtížně dosažitelný.  



V rámci heuristické přípravy byly zpracovány primární prameny důležité pro úvodní 
kapitoly práce, které se budou zabývat institucionálním nastavením privatizačního procesu v 

post-Daytonské. Jedná se především o právní předpisy a zákony. Např. "Rámcový zákon o 

privatizaci podniků a bank v Bosně a Hercegovině", "Zákon o privatizaci státního kapitálu 
v Republice Srbské", "Zákon o privatizaci státního kapitálu ve Federaci Bosny a 
Hercegoviny" a "Zákon o privatizačních investičních fondech". Všechny tyto primární 

prameny jsou stěžejními dokumenty pro analýzu institucionálního a právního ukotvení 
privatizačního procesu v BaH. 
Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 
pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 
Největší změnou, ke které došlo bylo zúžení tématu na proces prvatizace, dále byla 

definována struktura práce a zpracovány četné primární prameny. Vzhledem k tomu, že 

původním záměrem bylo analyzovat transformační proces v BaH na pozadí poválečné 

rkonstrukce státu lze říci, že práce se nadále drží původní linie, nicméně byla omezena pouze 

na privatizační proces.  
Zaznamenaný pokrok: 
a) přesné vymezení tématu 
b) definovaná struktura práce 
c) definován metodologický přístup k terénnímu výzkumu v Bosně a Hercegovině 
d) částečně zpracovány primární prameny 
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