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Posudek bakalářské práce 

Václav Švepeš: Britské investice do výstavby železniční sítě 

v Argentině před první světovou válkou. Praha 2010,58 stran. 

Téma, které ve své bakalářské práci Václav Švepeš zpracoval, patří, 

vzhledem k celkové obtížnosti i absenci podstatné části odborné literatury 

v našich knihovnách, k těm nejnáročnějším. Výstavba železniční sítě 

v Argentině ve druhé polovině 19. století - autor vymezil zkoumaný úsek 

pádem Rosasovy diktatury v roce 1852 a vypuknutím první světové války 

v roce 1914 - měla velký význam a znamenala důležitý přínos především 

pro ekonomický, ale i například pro politický nebo demografický vývoj 

této jihoamerické země. V procesu výstavby železniční sítě v Argentině 

sehrály mimo jakoukoli pochybnost nejdůležitější roli britský kapitál a 

britské železniční společnosti. 

Pokud jde o celkovou koncepci práce, autor vyšel z chronologického 

principu a rozdělil text do pěti kapitol. V první (Předpoklady pro výstavbu 

železnic v Argentiné) prezentuje a hodnotí obecné i speciální předpoklady 

pro budoucí výstavbu. Druhá kapitola (Cesta k dobám prosperity) mapuje 

vývoj problému v období stabilizace v 70. letech 19. století, zvláště po 

nástupu prezidenta Nicoláse Avellanedy do úřadu v roce 1874. 

Nejpříznivější období pro rozvoj argentinské železniční sítě začalo na 

počátku 80. let 19. století a kromě výkyvu krize v 90. letech trvalo až do 

první světové války. Tomuto údobí věnuje autor poslední tři kapitoly, které 

reprezentují jádro jeho práce. Ve třetí, příznačně nazvané Zlatá léta 

argentinské železnice, hodnotí mimořádně příznivý vývoj v 80. letech mj. 

determinovaný růstem přílivu britského kapitálu, ve čtvrté (Krize 

devadesátých let) se zaměřuje na dopad obecné krize na železniční 

výstavbu a konečně pátá kapitola (Argentinská železnični siť na počátku 
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20. stoletzj je věnována hodnocení vývoje v poslední fázi sledovaného 

období, v podstatě jde o léta 1900-1914, kdy se Argentina mj. i díky 

rOZVOJI železniční sítě začlenila do světového obchodu a získala 

Z mezinárodního hlediska významné ekonomické postavení. 

Jak již bylo řečeno, některé tituly odborné literatury potřebné ke 

zpracování zvoleného tématu, nejsou v našich knihovnách. Švepeš 

překonal tuto překážku a získal část nezbytné odborné literatury ze 

zahraničí. Koncepce předložené práce je s ohledem na zkoumané téma 

velmi dobře uvážená a propracovaná, struktura nepostrádá vyváženost. 

Autorův výklad se netýká jen problematiky výstavby železnic, naopak, 

problém chápe, prezentuje a hodnotí v potřebných širších obecných 

souvislostech politických i hospodářských. 

Pokud jde o zdroje, z nichž autor čerpal, velmi usilovně se snažil 

získat co nejúplnější materiál k tématu. Ačkoli jde o problém, který má 

vobecných hospodářských dějinách Latinské Ameriky velmi důležité 

místo, specializovaná odborná literatura k němu je poměrně nerozsáhlá. 

Na tomto místě je třeba konstatovat, že Václav Švepeš neponechal stranou 

žádnou práci, která má pro výzkum problematiky základní význam. 

Slovesná úroveň textu má velmi solidní úroveň, přílohy jsou kvalitní a 

jejich informační hodnota nepochybná. Závěrem mohu říci jen tolik, že 

bakalářská práce Václava Švepeše odpovídá všem základním požadavkům 

kladeným na tento druh odborného textu, proto ji doporučuji k obhajobě a 
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