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I. Stručná charakteristika práce 

Předložená disertační práce Mgr. Tomáše Kristlíka na téma „Dopad narkoterorismu na 

bezpečnostní prostředí amerických kontinentů“ má 129 stran včetně bohatého 

seznamu literatury čítajícího 228 převážně anglicky psaných zdrojů. Po úvodu následují 

tři hlavní kapitoly a závěrečné shrnutí. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Můj celkový pohled na kvalitu předložené práce je veskrze pozitivní. Kandidát 

prostudoval zcela mimořádný soubor relevantní odborné literatury, převážně anglicky 

psané, přičemž z ní přebírá data a informace, které kriticky hodnotí. Šířkou záběru a  

hloubkou zpracování nemá problematika dopadu narkoterismu na bezpečnostní situaci 

v obou Amerikách v naší odborné literatuře obdoby. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace 

Autor si klade za cíl zpracovat strategickou kvalitativní ekonomickou analýzu průmyslu 

ilegálního obchodu s drogami, který se vyvinul na obou amerických kontinentech ve 2. 

polovině 20. století.  Po úvodu, který je historickým exkursem do období 60.  a 70. let 

minulého století, kdy se začíná vyvíjet průmyslová výroba narkotik ve zdrojových zemích, 

přechází k nástinu metodologie. Analyzuje kvalitativní a kvantitativní přístupy k analýze 

obchodu s drogami, všímá si strategií boje s drogami na národní i mezinárodní úrovni a 

rovněž analyzuje legalitu resp. ilegalitu obchodů z hlediska ekonomických přístupů. 

Práce má logickou vnitřní strukturu. Postupně spěje k vytčenému cíli a v závěru tento cíl 

naplňuje. 

V prvním oddílu práce se autor zabývá historií užívání narkotik, zrozením jejich 

průmyslové výroby v Kolumbii a hlavními protagonisty výroby a ilegálního obchodu 

s drogami v Kolumbii, Peru a Bolívii.  Ve druhém oddílu disertační práce se nejprve věnuje 

struktuře a procesu obchodu s kokainem včetně jeho dopadu na politický vývoj ve 

zdrojových zemích. Za velmi zajímavý považuji přehled hlavních protagonistů ilegálního 



obchodu z drogami v kolumbijských městech Medellín a Cali, resp. v Mexiku včetně 

analýzy zrození hlavních drogových kartelů a ilegálních obchodních sítí a jejich 

organizace. Autor zde pracuje s velmi četnými primárními zdroji, citlivě přebírá  

informace a kriticky je hodnotí.  

Důležitou součástí této části práce je analýza obchodních modelů, které jsou využívány 

v pašování drog. Prezentovaná ekonomická analýza tvoří podklad pro závěrečná 

doporučení  autora. 

Kritická analýza existujících strategických přístupů při omezování obchodu s drogami 

tvoří závěrečnou část práce.  Kandidát předkládá soubor nedostatků těchto strategií a 

navrhuje efektivnější strategické postupy k řešení této problematiky. 

 

2. Formální úroveň práce 

 

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni.  Je přehledná, graficky dobře 

zformátovaná, bez formálních chyb a překlepů. Bibliografické odkazy a poznámky pod 

čarou jsou rovněž správně uváděny. Kvalitu anglického jazyka si ale netroufám hodnotit.  

 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Autor využívá široký soubor primárních literárních pramenů a pracuje s nimi po 

metodické stránce správně. Způsob zpracování práce odpovídá výzkumné otázce. Využívá 

rovněř přiměřeně sekundární prameny. Interpretace výsledků vyplývá z empirického 

výzkumu autora. 

 

4. Vlastní přínos 

Autor prostudoval značné množství primárních i sekundárních literárních pramenů ke 

třem tématickým oddílům práce.  Snaží se o analýzu dopadu obchodu s drogami na 

bezpečnostní prostředí obou amerických kontinentů, přičemž přináší poměrně nový 

přístup, který spočívá ve snaze o narušení  zavedené obchodní taktiky drogových kartelů. 

Kandidát předkládá kritickou analýzu současných přístupů v boji s drogami a navrhuje 

efektivnější strategické postupy. 



IV. Dotazy k obhajobě 

- Jaká opatření považujete při omezování ilegálního obchodu s narkotiky za 

nejefektivnější ? Jsou kompatibilní strategie potírání ilegálního obchodu s drogami 

na straně Mexika a USA ? 

- Jakou alternativu k pěstování koky by měly zvolit místní vlády. A existuje nějaká 

alternativa ?  

- Přemýšlel jste během zpracování disertace o možnosti kvalitativního šetření 

v některém místě produkce primární suroviny ?  Byl takový výzkum prováděn ? 

V. Závěr  

Mgr. Tomáš Kristlík sepsal mimořádně kvalitní dizertační práci, která má po odborné i 

formální stránce vynikající úroveň. Prošel rozsáhlý soubor převážně anglicky psané 

literatury a kriticky zhodnotil aktuální politické, společenské a bezpečnostní souvislosti 

narkoterorismu v rámci Jižní i Severní Ameriky. V naší odborné literatuře je zpracování 

uvedeného tématu zcela mimořádné. 

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěl. 
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