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Posudek bakalářské práce 
Václav Švepeš, Britské investice do v.ýslavhy železniční sítě v Argentině pl~ed první světovou 
válkou, 58 str. rkp. 

Václav Švepeš se ve své práci zabývá problematikou, jíž zmiiíují v různé podobě všichni autoři 

publikací věnovaných argentinským dějinám druhé poloviny devatenáctého a první poloviny 

dvacátého století - britiskými investicemi do argentinských železnic. Vesměs je přitom považují 

za projev zájmu britského kapitálu o Argentinu vůbec, přičemž spojují výstavbu argentinské 

železniční sítě ze zájmem Britanie o hlavní artikly argentinského exportu v této době, tj. kůže, 

hovězí (a skopové maso), vlnu a na konci devatenáctého a začátku dvacátého století obilí. 

V britských ekonomických zájmech v Argentině na straně jedné a Brazilii na straně druhé pak 

spatřují kořeny politických aktivit Londýna v regionu, počínaje zprostředkováním v argentinsko

brazilském konfliktu o Uruguay, přes pokusy ovlivnit nepřátelské strany ve válce trojkoalice až 

po britské sympatie s těmi politickými skupinami v Argentině (ale ijiných zemí oblasti), které 

zastávaly kritické názory vllči Spojeným státllm. Švepeš si tuto provázanost ekonomického 

zájmu britských investorll s politickými poměry v Argentině uvědomuje a snaží se zasadit svůj 

popis britských investic do argentiských železnic do širšího rámce argentinské politické a 

ekonomické historie. Tento přístup je třeba ocenit, třebaže přináší v daném případě jeden 

poměrně vážný problém. Autor nemá vzhledem k charakteru bakalářské práce pro analýzu 

politických událostí dostatek prostoru ajeho výroky jsou tak někdy příliš generalizující a ve svém 

konečném vyznění přinejmenší diskutabilní. 

Není si jistě třeba dělat iluze o kvalitách administrativy Miguela Juáreze Celmana. Vinit však 

jen prezidenta z krize, do níž se Argentina za jeho vláda dostala, je však patrně přeceněním jeho 

možností. Sporné se mi pak zdá přisuzovat nestandardní rozchod argentinských železničních tratí 

paraguayskému příkladu. Švepeš se zabývá touto otázkou na straně 13, aniž by bral v úvahu 

argentinsko-paragllayské vztahy. Ty neměly rozhodně takovou kvalitu, aby mohly hrát nějakou 

roli při rozhodování o technických parametrech železnic v Argentině. Nedomnívám se pak, že by 

nejdllležitější Sarmientovoll charakteritiskoll byla jeho "zcestovalost" (str. 18). DlIležitou roli hrál 

jeho obdiv ke Spojeným státům, kde je nepochybně třeba hledat jak jeho podporu výstavbě 



železniční sítě tak podpoře imigrace z evropských zemÍ. Když už potom chtěl Švepeš zmínit 

nejdCtležitější exportní zemědělské jihoamerické produkty a uváděl i Brazilii, rozhodně tu byla 

rezperentativnější káva než kakao (str. 29) . 

Obávám se pak, že autor nevěnoval dostatečnou pozornost jazykové stránce svoj í práce. 

S potěšením sice kvituji, že se zde neobjevují gramatické chyby - zmiií.uji tuto skutečnost, která 

by měla být smaozřejmostí proto, že některé diplomové či bakalářské práce poskytují v této 

oblasti skutečně tristní obraz, některé Švepešovy formulace jsou však zvláštní a stejně zvláštní je 

i použité některých výrazů. Na straně 8 tak hovoří o denacionalizaci drah v roce 1948, kdy 

Perónova vláda argentinskou železnici znárodnila, na straně 12 píše o drahocenném nákladu 

lokomotivy La Portena, "který tvořili většinou akcionáři tohoto projektu a politici Buenos Aires". 

Nevím. co si mám představit pod větou: "Jelikož prlimyslová centra nebyla schopna udržet maso 

v dobrém stavu, často docházelo k tomu, že plesnivé. zkyslé a nestravitelné maso bylo podáváno 

jihoamerickým otroklim." (str. 23) Uniká mi pak např. smysl souvětí: .. Rozhodující roli hrála při 

udílení koncesí argentinská vláda, která však hlavně v 80. letech 19. století díky dobrým vztahům 

s argentinskou vyšší vrstvou neváhala za úplatek svěřit výstavbu do rukou nejštědřejšího 

zájemce:' (str. 55). I tato skutečnost mne pak vede k následujícímu závěru. Doporučuji 

bakalářskou práci jednoznačně k obhajobě. navrhuji však pouze hodnocení velmi dobře. 
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