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  Martin Falc si vybral pro svoji diplomovou práci nelehké téma proměny jednoho ze symbolů 

občanských válek v Latinské Americe druhé poloviny dvacátého století vedených pod hesly 

výrazné sociální proměny ve vojensky řízenou organizaci, která se podstatnou měrou vzdálila 

svému původnímu ideálu. Pokouší se sledovat proces proměny FARCu z levicově 

orientovaného guerillového hnutí usilujícího o kardinální změny v kolumbijské společnosti 

ozbrojeným bojem v organizaci živící část svých příslušníků v lepším případě jako členy 

profesionální ozbrojené skupiny, v horším pak v jednu z organizací obchodujících s drogami, 

provádějících únosy a získávajících nemalé prostředky vydíráním.  

  Diplomant shromáždil úctyhodné množství literatury v angličtině či španělštině ve formě 

primárních zdrojů či sekundárních prací. Ty potom s dostatečným nadhledem analyzuje a 

vyslovuje uměřeným způsobem vlastní názory. V kapitolách věnovaných formování FARCu a 

jeho programu se obsáhle zabývá inspirací z vnějšku, ať už ideovou či v podobě materiální a 

morální pomoci. Přesvědčivě přitom ukazuje, že guerilly obecně a FARC konkrétně měly dva 

kořeny, jeden domácí, sociální situaci v regionu, druhý pak vnější, ať už přicházela inspirace, 

prostředky či přímo výcvik z Evropy nebo ze sousedních latinskoamerických zemí, kde 

guerilla zvítězila už dříve. Zde také vyslovuji jednu z mála pochybností k Falcově textu. 

Diplomant nevěnoval potřebnou pozornost zahraniční pomoci FARCu v posledních letech, 

kdy se mu nepochybně dostávalo po roce 1998 podpory ze sousední Venezuely a později i 

Ekvádoru, přinejmenším formou poskytování útočiště při ofenzívách kolumbijské armády 

proti oblastem ovládaným partyzány. Drobnější výhradu mám pak k uspořádání, resp. 

neuspořádání bibliografie, kde je jediným kritériem abeceda. Falc zde nerozlišuje mezi 

monografiemi, odbornými články a materiálem, který používá jako pramen.     

  V závěru se Falc snažil s úspěchem vyhnout předpovědi dalšího vývoje, která bývá obvyklou 

součástí prací podobného typu a jen velmi krátce nastiňuje možnosti, aniž by se pokoušel o 

definitivní odpověď. Poslední vývoj jednání o ukončení už půl století trvajícího konfliktu pak 

Falcovu nechuť k nějaké rozsáhlejší spekulaci plně ospravedlnil. Potvrdilo se totiž, že FARC 

a jejích aktivity nejsou jen odrazem napětí v kolumbijské společnosti, ale že se v občanské 



válce angažují i vnější síly. Nejsou to jen notoricky známé Spojené státy, které vynaložily na 

boj s obchodem s drogami, na němž se FARC účastní, a s levicovými guerillami v regionu, 

představovanými v případě Kolumbie právě FARCem obrovské prostředky, ale také 

kolumbijští sousedé, které FARC více či méně otevřeně podporovaly. Jakmile se po 

Chávezově smrti objevily na venezuelské domácí scéně komplikace, začal Maduro okamžitě 

vyhrožoval koncem mírového jednání mezi FARCem a kolumbijskou vládou a jenom tak 

potvrdil Chávezovy a poté svoje vazby na guerillu v Kolumbii. 

  Práce, v níž Falc projevil schopnost přistoupit kriticky ke stávající literatuře, stejně jako 

umění formulovat vlastní názory samozřejmě doporučuji k obhajobě. Vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem pak navrhuji hodnotit jako velmi dobrou až výbornou.  
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