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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): B 
R. Primasová se rozhodla vyhodnotit úspěšnost protidrogové agendy Spojených států amerických a Mexika. Jde 
na české poměry o originální téma, které ale bylo dle mého názoru nevhodně nadefinováno. Hlavní problém 
mám především ve vymezení výzkumné otázky. Autorka uvádí, že bude komparovat metody USA a Mexika, 
přičemž hned v úvodu píše, že oba státy se nacházejí na jiné pozici v řetězci obchodu s omamnými látkami. Není 
pak logické, že každý z nich zaujímá jinou strategii? To si ostatně uvědomila na straně 41 i sama autorka. 
Bohužel ji to ale nevedlo k tom, aby práci přeformulovala a odevzdala ji v jiné než takto rozdvojené podobě.  
Výzkum mohl být například zaměřen na úspěch spolupráce USA a Mexika a pak by měl jednoznačně lepší 
výsledky.  
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): C 
Musím ocenit především snahu R. Primasové opatřit si mexické oficiální dokumenty, což není tak snadné, jak by 
se mohlo zdát. V tomto ohledu bylo zpracování tématu jistě náročné a autorka se s ním vypořádala se ctí. Trochu 
jsem ale postrádal kreativitu, neboť rozsáhlé části práce jsou jenom syntézou těchto zpráv a programů bez 
jakéhokoliv pisatelčina přínosu. Jádrem práce se tak pro mě staly strany 41-43, případně několik předchozích 
stránek, což je ale celkem málo na rozsah bakalářské práce. Exkurze do historie a představení jednotlivých 
aktérů toho věru mnoho nového nepřináší.  
Propracovanější by také měla být metodologie, která je v úvodu jen letmo nastíněna. Tato vágnost pak vede k 
tomu, že jsou závěry do značné míry spekulativní, rozpačité a psané v kondicionálu a nedostatečně rezolutní. 
Kromě toho se v úvodu hovoří o komparaci přístupů USA a Mexika, ale v reálu je tomu v textu věnován 
minimální prostor. Už zmíněná dvojakost cílů pak vede i k užití rozdílných metod v případě USA a Mexika. 
Například užití přístupu Diany Villiers Negroponteové se objevuje jen u Mexika, a navíc ji autorka nebyla ani 
schopna vhodně doplnit dalšími vědci. Přičemž se vkrádá otázka nakolik jí definovaných 5 problémů skutečně 
odráží mexický problém s drogovými kartely v jeho komplexnosti. Dva body (svoboda tisku a svoboda projevu) 
s organizovaným zločinem souvisejí spíše okrajově, zatímco počet drogově závislých, odhady počtu lidí 
zapojených do obchodu, poměr šedé ekonomiky, velikost produkce marihuany atd... To vše by mohly být rovněž 
zajímavé ukazatele k vyhodnocení dopadů protidrogové politiky Mexika. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): C 
Formální úprava práce by si jistě zasloužila více péče. Organizace bibliografie na tu „s autory“ a „bez autorů“ je 
nedostatečná. Poznámky týkající se webových stránek by měly mít i datum citování, vzhledem k tomu, že u 
článků často editují obsah a ponechávají stejné datum. 
Jazyková úprava je na tom ještě hůř a bylo by potřeba na ní zapracovat. Chápu, že drogy jsou tu hlavním 
tématem, ale ono sovo by se nemuselo vyskytovat v každé větě. Např. na straně 10. Podobně slovo „obchod“ 
najdeme na straně 12 v jednom odstavci 4x. Rovněž by si autorka mohla dát více péče s překlady: Strana 12 – 
Secretaría de Defensa la Defensa Nacional není úřad pro národní obranu, ale ministerstvo obrany atd... Strana 37 
– skloňování mexického prezidenta Peñy Nieta. 
 
Další příklady chyb jen pro ilustraci na rozmezí 4 stran: 
Strana 12 – „Pro analýzu amerického přístupu k drogové problematice bylo v práci využito dokument Národní 
strategie na kontrolu drog z roku 2010 vydávána Úřadem národní politiky na kontrolu drog (ONDCP).“ 
Strana 13 – využitl 



Strana 13 - použito článku právničky Diany Villiers Negroponte, bývalé členky Americké obchodní komory v 
Mexiku a expertkou zaměřující se na Mexiko 
Strana 13 - v Washingtonu 
Strana 14 - ...a mnoho jiných zdrojů, věnujících se úspěšnosti strategie z roku 2010, obsahují buď informace 
nepřesné, nebo převzaté právě z reportu GAO. 
Strana 14 – ve práci 
Strana 13 a 14 obsahuje totožný text: „Pro analýzu úspěšnosti mexických strategií bylo použito článku právničky 
Diany Villiers Negroponte, bývalé členky Americké obchodní komory v Mexiku a expertkou zaměřující se na 
Mexiko a Střední Ameriku v programu zahraniční politiky na Brookings institutu (nezisková organizace sídlící v 
Washingtonu a věnující se veřejné politice). Negroponte definuje 5 kritérií, podle kterých lze progres měřit.“ 
Strana 16 – ipřes 
Strana 16 - Ke konci 19. století bylo na 3 % občanů USA závislá na morfinu. 
Strana 16 – „Po druhé světové válce se výrazně zvýšila americká poptávka pro drogách a vzhledem k nízké 
spotřebě na území Mexika tak vývoz do Spojených států byl logickým důsledkem.“ 
 
Musím také upozornit na užití různých fontů u tabulky na straně 22 a časté užívání dvouřádkových odstavců, 
které nemají žádné opodstatnění (např. str. 45.) 
  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): C 
Bakalářská práce kolegyně Primasové je zajímavým příspěvkem do debaty o drogové problematice na pomezí 
Spojených států Amerických a Mexika. Práce ale působí krajně nekonzistentně, protože pojednává o dvou 
odlišných problémech a přistupuje tak de facto ke každému zvlášť. Rovněž bych uvítal propracovanější 
metodologii a formální úpravu. Práce ale splňuje nároky k udělení titulu bakaláře. 

  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
1) Nakolik je možné porovnat strategie USA a Mexika, když mají oba státy jiné problémy s drogami, neboť se 
nacházejí na jiném místě obchodního řetězce s nimi? 
2) Armáda v Mexiku nemohla vyřešit drogový problém. Proč, když byla a je velmi populární, a navíc jakou 
jinou měl Calderón alternativu? Jak s tímto problémem naložil současný mexický prezident AMLO? 
  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F): Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku C, ale v případě úspěšné obhajoby nemám 
problém s tím, aby byla udělena i lepší známka B. 
 
 
Datum: 3. 6. 1982       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. 


