
Posudek vedoucího diplomové práce Barbory Holinkové: „Mezinárodní obchod 

s kokainem se zaměřením na evropský spotřebitelský trh“

Diplomová práce se skládá ze 71 stran, když 61 z nich připadá na vlastní text a zbytek na 

seznam literatury a přílohy.

Barbora Holinková si téma pro svou DP vybrala sama a celou práci také zcela 

samostatně zpracovala. Ušetřila mi tím čas, ale zároveň i znesnadnila pozici při 

vypracovávání tohoto vyjádření. Z pohledu geografického studia je podle mne výběr 

tématu relevantní – s přesahy do ekonomické a politické geografie a také s (nepříliš 

využitou) možností se inspirovat přístupy, které se v těchto geografických disciplínách 

používají. Hlavní cíl práce je vymezen v úvodu. Slovy autorky jím je snaha zanalyzovat 

nový trend v rámci obchodu s kokainem, ve smyslu změn v geografickém směřování 

globálních toků kokainu a specificky pak nárůstu jeho dovozu do Evropy na úkor 

severoamerického trhu. Uvedený trend je již doložen v literatuře. Autorka se ale, jak 

uvádí, zaměřila na rozbor jeho širších souvislostí. To lze vyčíst z následující kapitolky 

nazvané obecná východiska, kde jsou na s. 12 zmíněny některé faktory, kterými by tento 

vývoj mohl být podmíněn či ovlivněn. Škoda, že zde není explicitně stanoveno, zda se 

práce bude soustředit právě na ověření významu těchto faktorů (tzn., není zcela jasné, zda 

toto představuje výzkumné otázky či hypotézy). Tato krátká kapitolka se zároveň snaží 

suplovat rozbor obecných východisek a teoretické zarámování, které práce postrádá.

Zbytek práce je strukturován logicky. Pozornost je nejdříve věnována zdrojovým zemím, 

pak zemím tranzitním a nakonec evropskému spotřebitelskému trhu. 

Text obsahuje zajímavé informace o dané problematice, i když pro odborníka na 

dané otázky může být řada z nich známá. Práci podle mne neprospělo, že byla 

vypracována v časovém presu. Je převážně deskriptivní. Některé přebrané informace jsou 

také „novinářsky“ zjednodušující (namátkou poznámka o vlivu politiky prezidenta 

Moralese na obchod s drogami v Bolívii na s. 23 – radikální změny v dřívějších anti-

drogových opatřeních programovaných USA nejsou vždy interpretovány jako negativní 

vývoj). Práce má některé formální nedostatky – např. způsob citací (nedává se do 

poznámek pod čaru) či poměrně časté nedůsledné uvádění zdrojů přebíraných informací.

V rámci diplomové práce byl také proveden předem připravený rozhovor s radou odboru 

pro kokain Národní protidrogové centrály. Tuto snahu lze ocenit. I když se jedná pouze o 

jeden rozhovor, jeho přepis v příloze ukazuje, že mohl přinést zajímavé informace. 

Z textu samotného však není vždy zřejmé, kde a jak byly využity.

Studii kolegyně Holinkové doporučuji k přijetí, byť výše uvedené poznámky 

naznačují, že jde o „minimalistickou“ variantu diplomové práce.
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