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 Posudek oponenta diplomové práce 

  

 Martin Falc, Ideologický základ hnutí FARC a jeho proměna, Ústav románských 

studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013, 105 stran + 22 stran 

příloh 

  

Martin Falc si pro svoji diplomovou práci zvolil nesmírně zajímavé a zároveň, pokud 

jde o náročnost, dosti obtížné téma, a sice, jak napovídá její název, analýzu „geneze 

ideologické podstaty hnuti FARC a důsledků změn v jeho vývoji, které ovlivnily vedení 

ozbrojeného boje“. Autor postupně rozebral nejrůznější aspekty, které na toto guerillové hnutí 

působily, stejně jako bezpečností politiku prezidentů Kolumbie v posledních třiceti letech, 

přičemž neopomenul, přirozeně, ani problematiku nesmírně důležitou obchodu s narkotiky 

atd. 

 

Hned na začátku bych rád řekl, že Falcovu práci pokládám za velmi zdařilou. V první 

řadě bych rád ocenil velké množství anglicky a španělsky psané literatury, které autor 

prostudoval; v případě diplomových prací je to rozhodně nadstandardní. Právě díky tomu 

nejsou jeho analýzy, ať už se jedná o analýzu kolumbijského komunismu, již zmíněnou 

analýzu bezpečnostní politiky kolumbijských hlav státu v kontextu aktivit levicových 

ozbrojených hnutí, obchodu s narkotiky či fenoménu kolumbijského terorismu a kriminalizace 

guerillového hnutí či schématu vývoje hnutí FARC nijak povrchní, ba přímo naopak. Je 

zjevné, že se autor dobře vyzná ve vskutku velmi složitých reáliích kolumbijské politiky, že  
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dokáže oddělit zásadní od nepodstatného, důležité od triviálního, přičemž ovšem současně 

umí na dílčích „detailech“ zdařile ilustrovat nějaký obecnější fenomén či vývoj. 

 

Závěry, k nimž Martin Falc dospěl, jsou pro mě bez nejmenších problémů 

akceptovatelné. Vzhledem k tomu, že jsem měl možnost zemi, o níž autor píše, opakovaně 

navštívit, by mě zajímalo, jak vnímá její případný možný další vývoj; současně ale chápu, 

proč se k tomu ve své práci nevyjadřuje, jakékoli předpovědi tohoto typu jsou totiž skoro 

vždycky ošidné. 

 

Vzhledem k tomu, že Falcova práce je kvalitní nejen po obsahové, nýbrž i po formální 

(tj. po gramatické a stylistické stránce), ji, jak, doufám, vyplývá z mého předchozího textu, 

doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm „výborně“.  

 

 

V Praze, 13. června 2013 

 

 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


