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Předložená  práce  Evy  Drhlíkové  se  zabývá  důvody  eskalace  války  proti  drogám, 

kterou vyhlásil prezident Felipe Calderón. Po úvodu do problematiky pašování drog v Mexiku 

porovnává autorka dva přístupy,  které  mají  eskalaci  konfliktu vysvětlit  – oficiální  důvody 

uvedené prezidentem Calderónem a důvody související s nutností upevnit svoji legitimitu po 

problematických  volbách  v  roce  2006.  V  závěru  se  autorka  po  shrnutí  všech  argumentů 

přiklání spíše k druhé z možností.  

Práce je podrobně zpracovanou analýzou validity různých argumentů uváděných jako 

důvody eskalace války proti drogovým kartelům v Mexiku. Z metodologického hlediska se 

autorce podařilo poměrně dobře vystihnout, jaká data je potřeba sehnat, aby se mohly uváděné 

argumenty potvrdit nebo vyvrátit. S ohledem na dané téma však tato data nemusí být nutně 

spolehlivá, často jsou neúplná, a nebo záměrně manipulativní. Autorce se podařilo přistoupit 

ke  zdrojům  dostatečně  kriticky,  a  chybějící  místa  zaplnit  interpretačními  úvahami  a 

relevantními souvislostmi.  Stejně pak v závěru může pouze naznačit,  které z argumentů jí 

připadají nejpřesvědčivější, protože určitá data nejsou a zřejmě ani nikdy nebudou k dispozici 

(například  ohledně  údajných  volebních  machinací).  V  takové  situaci  autorka  volí  úkrok 

stranou a alespoň uvede, co si o problému myslí  veřejné mínění. Tato důkazní nouze však 

neznamená,  že je třeba  na práce podobného typu rezignovat  –  autorka shromáždila  velké 
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množství  dostupných  pramenů  a  na  jejich  základě  se  pokusila  výzkumný  problém 

zodpovědět. I když její závěry nelze brát se stoprocentní jistotou, stejně mají svůj význam. 

Velkou předností práce je analýza mexických zdrojů, naopak poněkud rozpačitě působí citace 

jiné bakalářské práce či blogu z Hospodářských novin. 

Z  obsahového  hlediska  je  práce  velmi  kvalitně  zpracovaná,  autorka  dokázala 

shromáždit velké množství materiálu a dat a efektivně je využít pro podpoření argumentů v 

jednotlivých  částech  práce.  Zejména  je  vydařené  použití  vládních  statistik  pro  vyvrácení 

klíčových bodů vládní  argumentace,  a  pak také srovnání Calderónovy volební  kampaně s 

povolební realitou. Trochu matoucí je zařazení dalších teorií o eskalaci války proti drogám až 

do  samotného  závěru,  bylo  by  vhodnější  se  s  nimi  vypořádat  v  samotném  závěru. 

Nedostatečně  zdůrazněn  je  také  fakt,  že  se  Calderónovi  jeho  záměr  posílit  svoji  vlastní 

legitimitu výborně zdařil, o čemž svědčily průzkumy veřejného mínění. Z hlediska volebních 

manipulací  není  zmíněna  možnost  tiché  dohody s  voliči  PRI,  kteří  také  nechtěli  Lopéze 

Obradora, a část jejich hlasů mohla být přesunuta ve prospěch Calderóna. Práci by možná 

pomohlo zmapování struktury násilí ve válce kartelů, kdy by bylo možné usuzovat, jakým 

směrem se vývoj v této oblasti vyvíjí. V samotném závěru  se autorka mohla pokusit o širší a 

obecnější zhodnocení dané problematiky. 

Práce je po formální stránce na velmi vysoké úrovni. Autorka píše lehce, srozumitelně 

a výstavba textu má jasnou a logickou strukturu. Přehledné členění práce pomáhá čtenáři v 

orientaci. V práci je několik překlepů, např. Astorgas na str. 3, Bodiraguato na str. 6, Institu 

na str. 9, nicméně se jedná spíše o výjimky. Vysvětlení manipulace s procenty na str. 13 by 

bylo třeba ještě upřesnit. Stylistika a gramatika jsou také na dobré úrovni, až na „statisíce lidí 

demonstrovali“ na str. 28.  

Celkově se jedná o velmi důkladně zpracovanou bakalářskou práci na vhodně zvolené, 

nicméně obtížné téma. Splňuje formální a technické požadavky kladené na bakalářskou práci, 

proto ji přes výše uvedené výhrady doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  výborně, 
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zejména s přihlédnutím ke zpracování těžce dostupného materiálu. Práce je pouze po menších 

úpravách způsobilá k publikaci v případném sborníku studentských prací. 

Při obhajobě navrhuji položit následující otázky:  Jaké důkazy bychom potřebovali, 

aby šla výzkumná otázka zodpovědět s větší přesností? Jak byste charakterizovala problém 

eskalace boje s vnitřním nepřítelem na obecnější úrovni? Proč právě boj proti drogám zvýšil 

Calderónovu legitimitu v očích obyvatel Mexika? 

KRYŠTOF KOZÁK
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