
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek oponenta) 

 

Práci předložil(a) student(ka): Primasová Rachel 

Název práce: Zhodnocení úspěšnosti strategií USA a Mexika v boji s drogovým obchodem 

 

Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): Mgr. et Mgr. Eva Drhlíková 

 

 

1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce se věnuje problematice boje s drogovým obchodem v USA a Mexiku. Autorka analyzuje strategii 

amerického prezidenta Baracka Obama a mexických prezidentů Felipe Calderóna a Enrique Peňa Niety. Cílem 

práce je analyzovat tyto strategie a odpovědět na otázku, v čem tyto strategie selhaly a kde se naopak ukázaly 

jako účinné. Práce vychází z hypotéky, že obě strategie byly spíše neúspěšné v plnění svých cílů, což se autorce 

podařilo potvrdit.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

 Jedná se o středně náročnou práci, která se zabývá problémem, který dlouhodobě zužuje obě země. Řešení 

drogové problematiky je předmětem akademické i politické debaty v USA i Mexiku. 

 

Práce je logicky strukturována, byť autorka explicitně nečísluje jednotlivé kapitoly a podkapitoly.  Po úvodní 

kapitole, shrnutí metodologie a použité literatury autorka shrnuje historické pozadí dané problematiky. Následně 

se již věnuje analýze jednotlivých strategií. V předposlední kapitole hodnotí zvolené strategie a v poslední 

kapitole shrnuje hlavní poznatky práce. Pozitivně hodnotím právě poslední dvě kapitoly, které jsou tvůrčí a jdou 

nad rámec analýzy.  

 

Autorka práci teoreticky neukotvuje a ani se blíže nevyjadřuje k použité metodologie. Na základě kvalitativní 

analýzy vyhodnocuje úspěšnost daných strategií, nicméně úspěšnost/neúspěšnost si již nijak blíže nedefinuje. 

Autorka tvrdí, že díky tomuto hodnocení můžeme analyzovat vývoj obchodu s drogami a s tím spojené důsledky, 

což však už dále neprovádí.  

 

Prameny a literatura jsou na bakalářskou práci na odpovídající úrovni, autorka pracuje s primární i sekundární 

literaturou převážně zahraniční.  

 

Práce neobsahuje přílohy. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Z hlediska jazykového a stylistického projevu je práce průměrná, autorka píše plynule, vhodně formuluje 

relevantní závěry. Práce má místy jazykové a formální nesrovnalosti (např. str. 9 předposlední řádek chybí 

předložka „v“, tatáž strana poslední řádek: „spolu se narůstající poptávkou“ apod.). Autorka místy používá 

zvláštní výrazy, což může být do jisté míry dáno překladem (např. porucha užívání drog, reforma „kriminálního“ 

práva, úmyslné vraždy, profitabilita drogového obchodu, redukce morbidity apod.). Zvláštní je také tvrzení, že 

některé země jsou plné uživatelů a spotřebitelů (drog) – str. 9 konec prvního odstavce.  

Autorka je schopná pracovat s citacemi a odkazy na literaturu, nicméně v nich chybuje a nemá je sjednocené – u 

některých chybí tečka na konci citace, různě odkazuje na tentýž zdroje a není zřejmá citace – pozn. pod čarou č. 

80, 86, 90. U internetových zdrojů místy chybí datum, kdy byl zdroj otevřený. Autorka práci doplňuje o tabulky, 

nicméně tabulka na str. 27 nemá uvedený žádný zdroj.  

Grafická úprava je standardní. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=af8f395699e1b368fc40aeb5fb26706e&tid=3&redir=detail&did=203511


 

Autorka splnila svůj cíl, kterým bylo poukázat na rozdílný přístup obou zemí a zhodnotit, jak byly schopné 

dodržet své národní strategie. Autorka naťukává mnoho velmi složitých témat v obou zemí (korupce, problém 

trestání atd.), které nemají jednoduché řešení. V práci postrádám definice úspěšnosti, což vede k nejasným 

závěrům. Pozitivně hodnotím kapitolu věnující se zhodnocení zvolených strategií, kde se autorka zamýšlí nad 

selháními jednotlivých strategií a navrhuje možné alternativy. Mezi silné stránky práce také patří zpracování 

dostupných dat a analýza primárních dokumentů, které se dané oblasti týkají. Autorka se zaměřila obecně na 

obchod s drogami, což je vždy trochu zavádějící, neboť jednotlivé segmenty trhu jsou velmi specifické. Celkový 

dojem z bakalářské práce je průměrný, autorka dobře analyzuje jednotlivé strategie, snaží se je dát do souvislostí 

a následně zhodnotit, nicméně chybí určitá nadstavba.  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

 

1. Dle tvrzení na str. 26 bylo Obamovo cílem snížit úmrtnost ve spojení s drogami o 15 %, nicméně došlo 

k navýšení o 41 %. Dle tabulky na str. 27 byl v roce 2009 počet úmrtí 39 147 a v roce 2015 pouze 

33 275. Vysvětlete.   

2. Dle původní hypotézy (str.10) řešení tohoto komplexního problému leží jinde. Kde? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práci i přes výše uvedené doporučuji k obhajobě, navrhuji ohodnotit známkou dobře (C) dle průběhu obhajoby.  

 

Datum:    1.června 2019   Podpis: Mgr. et Mgr. Eva Drhlíková  

 

 

 

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. 

 

 


