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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Cílem práce je analýza průběhu privatizace a zhodnocení jejích důsledků. Dílčím cílem práce je uvést 

společenský a politický kontext privatizace. Cíle byly naplněny. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost 

příloh) 

Autorka nejprve představuje výchozí stav – tedy podobu socialistického modelu v Československu. Následně 

přistupuje k transformaci, přičemž její ekonomickou část nevytrhává z kontextu transformace politické a 

sociální, což zvyšuje komplexnost práce. Jádro práce tkví v představení politické debaty a všech relevantních 

proudů, které v rámci privatizační debaty vznesly svůj názor. Rozebrána je vládní strategie, která byla nakonec 

aplikována. Autorka představuje také průběh a následky privatizace. Text má zdařilou strukturu, ocenit je 

třeba propojení politologických, sociologických a ekonomických témat, což se odráží i v použitých zdrojích. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

Formální úprava a jazykový projev jsou více méně v pořádku, s výjimkou místy se vyskytujících jazykových 

neobratností a dalších drobných problémů. Autorka pracuje s dostatečným množstvím zdrojů. Odkazy a citace 

jsou řádně vyznačeny. Jedinou drobnou výtkou je to, že se v práci místy vyskytují zbytečně dlouhé doslovné 

citace. 

 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení) 

Hodnocená práce je poměrně zdařilým bakalářským textem, který přehledně a srozumitelně představuje téma. 

Je třeba ocenit zejména propojení politologického, sociologického a ekonomického aspektu práce. Zmínit je 

třeba i snahu studentky a výrazný progres, kterým práce v průběhu psaní prošla. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 

1. Mohla by studentka pohovořit o některých negativních jevech (například korupci), které doprovázely 

privatizaci? 

2. Součástí ekonomické transformace byly i restituce. Mohla by autorka vysvětlit, proč se s restitucí církevního 

majetku otálelo tak dlouho po změně režimu? 

3. Mohla by autorka vysvětlit, proč polistopadové vlády nepřistoupily k rychlé privatizaci bankovnictví? 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

V případě precizní obhajoby a odpovědi na vznesené otázky může být práce hodnocena jako výborná. 
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