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Předně chci zdůraznit, že jsem posuzoval zřejmě ještě nehotový text, kterému 
scházely náležitosti požadované "štábní" kultury, např. seznam použité literatury 
a pramenů, odpovídající titulní list, atd. 
Kolegyně Monika Lorinczová se za téma své bakalářské práce vybrala 

aktuální problematiku kubánské opozice. Pokusila se o její charakteristiku a 
typologii. Vlastní obsahové jádro studie je prezentováno v širších souvislostech 
nedávné kubánské historie. V této části textu mi ovšem schází jeho ukotvení 
v relevantní literatuře, takže autorčin pokus o syntézu problematiky kubánské 
revoluce je silně zjednodušený a místy i nepřesný. 

V druhé části studie - přesně od dvacáté strany - se Monika Lórinczová 
věnovala otázce kubánské opozice, a to v teoretických souvislostech, se snahou 
o přesné typologické a terminologické vymezení. S použitím prací H.G. Skilinga 
a R.A. Dahla se úspěšně pokusila postihnout specifiku vnitřní kubánské opozice. 
S její typologizací lze souhlasit. V této souvislosti jsem ocenil skutečnost, že 
vedle literatury a internetových zdrojů, využila i osobních rozhovorů 

s představiteli opozičního hnutí. Za určitý nedostatek však pokládám absenci 
rozboru oněch politicko-ekonomických změn, které doprovázely a stále 
doprovázejí změnu ve vedení Kuby. Platí zde teze o tzv. čínské cestě Raúla 
Castra, která při zachování politického monopolu KS Kuby, případně armády, 
bude částečně liberalizovat ekonomický sektor? 

Nechci přirozeně zpochybňovat autorčin závěr o totalitním charakteru 
současného kubánského režimu, ale pak je nutné srovnat tuto totalitu 
s klasickými totalitami v nacistickém Německu či v Sovětském svazu. Hitler ani 
Stalin by nepřipustili ani minimální náznaky veřejné aktivity jakékoliv 
opozice. Také ony klasické definice totalitarismu reflektovaly praxi obou těchto 
zločinných režimů. V případě Kuby bude asi žádoucí nově definovat tamní 
totalitu. 

Mohu tedy uzavřít: Předložená práce kolegyně Moniky Lórinczové - přes 

formální nedostatky, které zřejmě budou ve finální verzi napraveny - vyhovuje 
všem požadavkům které jsou kladeny na závěrečný opus bakalářského studie. 
Doporučuji tento text k závěrečné obhajobě a navrhuji s ohledem na průběh 
diskuze klasifikaci výborně, případně velmi dobře! 
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