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Ve své diplomové práci se Martin Bohal zaměřil na problematiku propojení hospodářského 

vývoje a politiky v Latinské Americe v moderní době. Konkrétně se pak soustředil na otázku 

nahrazení hospodářské dominance Velké Británie dominancí USA, a to na příkladu Chile 

druhé poloviny 19. a počátku 20. století.

Tento problém je poměrně důkladně zpracován chilskými, britskými i americkými 

historiky, a to jak z pohledu hospodářských dějin, tak dějin politických. Diplomant také 

pracoval především se sekundární literaturou (v podobě časopiseckých studií a monografií), a 

to převážně s anglicky psanou. Nepoměrně méně citovaných textů je ve španělštině; a nulový 

je počet primárních pramenů, přinejmenším v podobě edic. Dalším problémem je 

nesoustavnost bibliografických odkaz (zejména v úvodní části práce autor své zdroje 

v podstatě necituje, spoléhá se pouze na závěrečný seznam použitých zdrojů).

Koncepce práce odpovídá seznamu literatury: jedná se o solidní kompilaci, která 

zohledňuje a shrnuje dosavadní výzkum a českému zájemci o problematiku nabízí shrnutí 

nejdůležitějších fakt. Autor se ale nepokusil polemizovat s aktuálními interpretacemi a 

nabídnout nový pohled na studované události nebo využít jiné pramenné zdroje než statistiky 

(opět ovšem převzaté).

Práce je přehledně členěná a kultivovaně psaná, byť s občasným sklonem 

k frázovitosti. Výrazně je ovšem poznamenaná chvatem při dokončování (překlepy, místy 

ostré přechody mezi odstavci a přeskakování od obecného ke konkrétnímu, nedůsledné 

citování). Zkratkovitost je zvlášť nápadná v úvodní části, kde autor ve snaze nastínit 

problematiku soupeření Velké Británie a USA o hospodářský a politický vliv v Latinské 

Americe „přeskočil“ celé půlstoletí mezi válkami za nezávislost ve 20. a 30. letech 19. století 

a vstupem USA mezi světové mocnosti. 

I na jiných místech najdeme problémy s organizací textu a objemem poskytovaných 

informací. Na jedné straně po obecném úvodu přímo vstupuje do diskuse o hospodářských 

problémech Chile v kontextu „ledkové války“, niž by objasnil, co je ledek a proč měl takový 

význam v mezinárodním hospodářském a politickém soupeření; na straně druhé zaplňuje text 

i poznámky pod čarou informacemi, které nemají vazbu ke studovaným problémům (např. 

okolnosti smrti amerického prezidenta Garfielda). 



Navzdory těmto výhradám lze diplomovou práci Martina Bohala hodnotit jako 

poměrně zdařilou, byť spíše reflexivní než objevnou. Autor prokázal schopnost pracovat se 

sekundární literaturou a své závěry prezentovat v písemné podobě. Doporučuji ji k obhajobě, 

vzhledem k výše uvedeným výtkám navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.
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