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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Hertel, Petr, Latinskoamerická emancipace v kontextu mezinárodní politiky 

prvních desetiletí 19. století, Ústav světových dějin, FF UK v Praze, Praha 2012, 420 

stran. 

  

Mgr. Petr Hertel se rozhodl zpracovat a analyzovat poměrně složitou problematiku, tj. 

proces dosažení nezávislosti latinskoamerických států na Španělsku a Portugalsku, přičemž se 

rozhodl dění v Latinské Americe zasadit do kontextu politiky jednotlivých mocností. Jeho cíle 

jsou velmi ambiciózní, podle mého názoru nesplnitelné. Jak totiž autor uvádí v úvodu: „V 

práci se pokouším analyzovat řadu událostí a jejich okolností, které ve své syntéze vytvářejí 

proces postupného dosažení nezávislosti jednotlivých latinskoamerických států a širší 

mezinárodní souvislosti tohoto procesu. Snažím se o podání maximálně věrného obrazu 

těchto událostí v jejich historické realitě, stejně jako o reflexi hlavních idejí a postojů jejich 

skutečných či jen potenciálních aktérů a pozorovatelů, z nichž často vyplývají základní 

politické postoje jednotlivých států a velmocí v daných záležitostech.“ Z takto stanoveného 

cíle tedy vyplývá, že kromě analýzy událostí v Latinské Americe se autor musel věnovat i 

událostem například ve Španělsku, Portugalsku, Velké Británii nebo Spojených státech 

amerických.  

 

Svoji práci si Hertel vymezil zejména roky 1815-1826, přičemž ale první část věnoval 

i období, jež těmto letům předcházelo (Latinská Amerika na cestě k boji za nezávislost). Práce 

je řazena chronologicky a rozdělena do devíti kapitol. Ve druhé kapitole Hertel analyzoval 
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první fázi hispanoamerických válek za nezávislost a jejich mezinárodní souvislosti; kromě 

mezinárodní situace je velká pozornost kladena na události ve Španělsku. Již v této části je 

vidět jeden z nedostatků práce, kterým je příliš rozsáhlé téma. Autor analyzuje události ve 

všech zemích Latinské Ameriky, proto se na některých místech jeví práce jako chaotická a 

přeplněná řadou faktů, v nichž se čtenář logicky ztrácí. Tato výtka platí i o dalších kapitolách, 

v nichž autor pojednává o situaci ve španělské a portugalské Americe v rámci mezinárodního 

dění v letech 1814-1815, analyzuje období do cášského kongresu a pojednává o rozpadu 

španělské a portugalské koloniální moci v Americe. Poslední kapitola analyzuje důsledky 

tohoto rozpadu, kde autor správně uvádí, že vznikly nepříliš silné státy s vnitřními konflikty, 

což vytvářelo předpoklady pro pronikání evropských velmocím (především Velké Británie) a 

USA. Stejně tak důležitý závěr je i ten, že tyto události vedly i k finančním potížím Španělska 

a přesunutí hlavní obchodní trasy ze španělské Ameriky do Liverpoolu.  

 

Přesto mám k práci několik výhrad. První, jak jsem již napsal výše, se týká vlastního 

tématu. Podle mého názoru jde o příliš rozsáhlé téma, jehož zpracování je hodně náročné. 

Autor se totiž musel věnovat nejen emancipačnímu boji v celé Latinské Americe, ale dával jej 

do kontextu mezinárodní politiky, přičemž musel často vysvětlovat i dění ve Španělsku a 

dalších zemích. Z toho důvodu je práce na některých místech doslova přehuštěná fakty. I 

druhá kritická poznámka souvisí s výběrem tématu práce. Na jedné straně bych autora 

pochválil za jazykovou vybavenost, protože vychází z děl anglosaské, španělské, německé, 

ruské a české provenience. Přesto bych čekal, že autor bude pracovat i s portugalskými zdroji. 

Třetí poznámka se týká použité literatury. K dané problematice bylo napsáno velké množství 

prací, proto i seznam použité literatury nemůže být úplný. Přesto ale autor často používá knih 

z edice Dějin států od Nakladatelství Lidových novin (viz například Klímovy Dějiny Brazílie, 
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Portugalska, Kašparovy Dějiny Karibské oblasti, atd.), které jsou určeny spíše pro laickou 

veřejnost nebo dokonce z edice Stručná historie států (viz Opatrného Panama).  

 

I přes zmíněné nedostatky si myslím, že co se týče rozsahu i zpracovaného tématu, se 

jedná o poctivou práci, proto ji doporučuji  k obhajobě. 

 

V Praze 16. dubna 2012 

 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 
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