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Kolega Michal Zourek si za téma své bakalářské práce vybral téma československo -

chilských vztahů, které zasadil do širších souvislostí vývoje dějin Chile v meziválečném 

období. Ve třech strukturovaných kapitolách se zabývá problematikou politického, 

hospodářského a sociálního rozvoje Chile v letech 1920 až 1938, zahraničním obchodem mezi 

Československem a Jižní Amerikou ve dvacátých a třicátých letech a československo -

chilskými vztahy ve zkoumaném čase. Ve své práci použil relevantní odbornou literaturu i 

publicistiku a písemné prameny archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 

V první kapitole autor zdůraznil proměnu chilské společnosti v prvních desetiletích 20. 

věku, její směřování od oligarchického k demokratickému politickému systému. V tomto 

ohledu se zabýval i osobností Artura Alessandriho Palmy a jeho přínosem k oné - výše 

zmíněné - transformaci. Ocenil jsem i autorovu analýzu tzv. období anarchie na počátku 

třicátých let, které vyústilo v červnu 1932 ve vyhlášení tzv. socialistické republiky. Naproti 

tomu mohl věnovat větší pozornost genezi "Lidové fronty" a roli jejího prezidentského 

kandidáta Pedra Aguirre Cerdy. 

Ve druhé kapitole Zourek dobře nastínil základní problémy obchodních relací mezI 

Československem a státy jihoamerického subkontinentu, kdy nedostatečná politicko -

diplomatická podpora Prahy vlastních obchodních aktivit v Jižní Americe celkově limitovala 

její zahraničně - obchodní orientaci. ( V této souvislosti mohl Zourek analyzovat i důsledky 

macešského přístupu Československa vůči krajanským organizacím v Latinské Americe.) 

Vc třetí kapitole jsou pak nastíněny peripetie československo - chilských vztahů, které byly 

úzce propojeny s dovozem chilského ledku a částečně i mědí. Chilský ledek byl alfou a 

omegou vzájemného obchodu a Zourek se znalostí věcí propojil tuto otázku s rozvojem čs. 

chemického průmyslu, konkrétně s výrobou dusíku. Lze plně souhlasit s jeho závěry. 

Vadou na kráse Zourkoy bakalářské práce jsou bohužel neopravené pravopisné chyby a 

překlepy. Shoda podmětu s přísudkem nebyla ještě zrušena. 

Mohu tedy odpovědně konstatovat, že Michal Zourek předložil badatelsky kvalitní 

bakalářskou práci, kterou doporučují k závěrečné obhajobě. Na jejím průběhu bude také 

záležet její finální klasifikace. Navrhuji - s přihlédnutím k ne zcela 7vládrté gramatice -

známku velmi dobře ! ~' '/ / ď 
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