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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Student si za cíl stanovil porovnat dvě období sociálního státu ve Švédsku: několik fází jeho úspěšného vývoje 
(rozšiřování a prohlubování) po druhé světové válce na jedné straně s obdobím jeho stagnace a krize 
následujícím po světové ropné krizi počátku 70. let na straně druhé.  Jako základní otázky si stanovil za prvé 
vysledovat nejvýraznější rozdíly a změny mezi oběma obdobími a za druhé, zda je dnešní podoba švédského 
sociálního státu udržitelnější v socioekonomickém kontextu, než byla v dobách úspěšných a bezproblémových a 
zejména v dobách následujících otřesům v důsledku krize počátku 70. let.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Východiskem práce je definování podoby sociálního státu ve Švédsku jako tzv. švédského (respektive šíře 
skandinávského) modelu státu blahobytu (välfärdsstat/welfare state) a jeho srovnání s ostatními obecně 
přijímanými modely (1. a 2. kapitola). Švédský model pak autor podrobně analyzuje odděleně pro obě období 
(před a po krizi; kapitoly 3 a 4), shodně a přehledně ve čtyřech základních rovinách (politické, sociální, 
ekonomické a z hlediska celkové socioekonomické udržitelnosti). Jádrem práce je pak diachronická komparace 
dvou období švédského modelu sociálního státu (5. kapitola).  Autor bakalářské práce otevřel problematiku 
důkladným teoretickým úvodem na základě relevantní literatury, shromáždil adekvátní podklady a použil 
základní metody analýzy a následné komparace. Pracoval často se statistickým materiálem, který prezentoval 
hojnými tabulkami a grafy, jejichž interpretací podtrhl svou argumentaci v textové části. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
V grafické úpravě, formálních záležitostech, citacích a odkazech na literaturu a prameny se autor nedopustil 
prohřešků. Jediné, s čím se v průběhu práce trochu potýkal a co je místy stále patrné, je jeho styl: v důsledku 
snahy formulovat co „nejvědečtěji“ působí jazyk práce dosti šroubovaně. Pasáže, kde jeho styl vedl k menší 
srozumitelnosti, případně nepřesnostem, se mu naštěstí podařilo ve finální verzi vylepšit. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Výsledný text svědčí o rutinním zvládnutí všech požadavků kladených na tento stupeň kvalifikační práce.  
Hlavní rozdíly, které si stanovil jako první okruh svého badatelského tázání, formuluje pregnantně v závěru 

práce (jako nejzřetelnější se mu rozdíly jeví v ekonomické rovině). Pokud jde o druhý hlavní cíl práce, tedy 
tázání po sociálněekonomické udržitelnost švédského modelu, dochází autor k závěru, že i přes problémy 
různých typů sociálního státu v posledních desetiletích, právě ve Švédsku „transformační proces pak ve 
výsledku umožnil nastavit sociální stát ve vztahu k jeho předkrizové podobě do úspornější a udržitelnější 
socioekonomické podoby fungující dodnes.“ 

Za relativní slabinu práce je možné považovat skutečnost, že student vzhledem k neznalosti švédštiny používal 
pouze jinojazyčnou literaturu (kromě české pochopitelně v největší míře anglickou), což je ovšem u 
bakalářské práce možné bez problémů akceptovat. Ani větší stránkový rozsah, než je doporučený, bych mu 
nevyčítal, především proto, že na tématu pracoval soustředěně a soustavně po delší dobu. 

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Právě švédský model státu blahobytu se vyznačuje, i v obecnějším povědomí, extrémním daňovým zatížením, 
mj. nejčastěji kritizovaným prvkem celého modelu v diskusích o jeho limitech a krizi. Mohl by se k tomu student 
při obhajobě vyjádřit soustavněji a podrobněji, než je tomu v práci na příslušných místech? 
  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Přes menší dílčí výhrady považuji práci za úspěšně zvládnutou a v případě přesvědčivé rozpravy při obhajobě 
navrhuji známku výborně. 
 
 
Datum:         Podpis: 
 
 
 
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. 


