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Martin Bohal, Změna orientace chilské ekonomiky z Velké Britanie na USA,  53 str. rkp.

  Diplomant věnuje ve své práci pozornost problému, který zůstává trvale stranou pozornosti 

české iberoamerikanistiky, totiž proměně Latinské Ameriky z oblasti kontrolované britskými 

obchodníky a podnikateli v region, v němž hrály rozhodující roli Spojené státy. Bohal 

nesleduje tuto proměnu v rámci celého kontinentu, zvolil ke svému zkoumání zemi, kde 

proběhla tato proměna nejpozději, až během první světové války. Chile se tak výrazně 

odlišuje od států střední Ameriky, ale také Mexika či Brazilie, kde ztratila Británie svoje 

pozice už v průběhu posledních desetiletí devatenáctého století. Diplomant je si této 

skutečnosti vědom  a hledá s pomocí výlučně cizojazyčné literatury důvody specifického 

chilského vývoje.

  Sleduje především ekonomický a politický vývoj v Chile od dosažení nezávislosti až po 

první světovou válku. Podtrhuje stabilitu, jíž se země po větší část tohoto období těšila a 

zdůrazňuje výhody, které mělo Chile z úzké spolupráce s Britanií v prvních padesáti letech 

svojí existence. Ve shodě s realitou pak odkazuje na rostoucí obavy části chilských politiků z 

přílišné závislosti Chile na britském obchodu a kapitálu, které vrcholily na počátku 

devadesátých let, kdy se president Balmaceda dostal do vnitropolitického konfliktu se 

skupinami, které se ve svých ekonomických aktivitách orientovaly jednoznačně na Londýn. V 

této situaci hledal podporu ve Spojených státech, které však reagovaly nerozhodně a pomalu. 

Balmacedova porážka pak znamenala další posílení britských pozic v Chile, je ovšem 

diskutabilní, zda britský vliv narůstal až do první světové války, jak to tvrdí Bohal v závěru. 

Spíš by asi bylo možné hovořit o jisté stagnaci v chilsko-britských vztazích, jíž  ovšem 

nepřinesl vývoj v oblasti politiky, ale ekonomiky, kdy  klesal, nejdřív relativně, význam ledku 

– kontrolovaného britským kapitálem- pro chilskou ekonomiku a narůstal význam mědi, v 

jejíž těžbě se silně angažovaly americké společnosti. Zde také nachází Bohal jeden z 

důležitých faktorů proměny orientace chilské ekonomiky, která se stala jasně patrnou v 

průběhu první světové války. 

  Diplomant odevzdal svoji práci na poslední chvíli a spěch, s nímž svůj text dokončoval,  

poznamenal nepochybně  také jeho formální a jazykovou stránku.  Text trpí nadměrným 



užíváním slova “zájem” v jeho různých tvarech. V závěru tak v Chile “rostl vliv britských 

zájmů” (str. 48), britské zájmy podpořily převrat z roku 1891 (tamt.) Objevují se floskule, 

jichž by se měl student Bohalových kvalit vystříhat (např. odrazový můstek na str. 49). Žádná 

z kritických připomínek však neznamená odmítnutí celé práce. Bohal prokázal schopnost 

pracovat se sekundární literaturou i statistickými údaji, zachoval si potřebný odstup od tvrzení 

autorit a snažil se vidět sledovanou problematiku v širším kontextu, což se projevuje zejména 

v jeho závěrech. Nemohu však souhlasit s Bohalovým názorem, že ve dvacátých letech 

dvacátého století “zahraniční politika USA dospěla a jak personálně tak obsahově se 

zkvalitnila” (str. 49) Pokud má Bohal na mysli hledání nového vztahu k Latinské Americe, 

které kulminovalo v roce 1934 formulací politiky dobrého sousedství, dovolil bych si 

upozornit na počínání USA v Nicarague či Guatemale nebo na aktivity amerického vyslance v 

Buenost Aires Bradena v polovině čtyřicátých let. Práci přes tyto výhrady doporučuji k 

obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou.

V Praze, 19. září 2011.                                   Prof. Dr Josef Opatrný   




