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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce se zabývá vývojem Chile na počátku 70. let, kdy politika socialistického prezidenta S. Allenda zavedla 

zemi do ekonomické krize, polarizovala vnitropolitickou situaci, což nakonec vedlo k zásahu armády a převzetí 

moci vojenskou juntou. V ní se jako vůdčí osobnost vyprofiloval generál Pinochet, který se stal faktickým 

diktátorem země. 

Cílem práce je „popsat události, které vedly k nastolení vojenské diktatury, a určit nejzásadnější faktory, jež 

zajistily úspěšnost převratu.“ Autorčinou hypotézou je „tvrzení, že americký vliv na vojenský převrat v roce 

1973 byl jedním z nejvýznamnějších činitelů, které se přičinily na úspěchu armádních pučistů.“ 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol – Politická situace v Chile v 2. polovině 20. století (fakticky jde ale 

jen o období od konce 60. let do počátku roku 1973), Válka o měděné království (eskalace vnitropolitické situace 

na jaře 1973 a vlastní puč), Vlivy na úspěšnost převratu (sic!) a krátkého epilogu Co následovalo (vývoj po 

převratu). Ze struktury je zřejmá hlavní slabina práce – každá kapitola, ne-li dokonce jednotlivé podkapitoly by 

vydaly na samostatné bakalářské práce. S takovým záběrem a na takovém prostoru (cca 30 stran) nemůže být o 

analýze ani řeči, výsledkem je jen pouhý popis – byť nepochybně věcně správný. 

Práce je založena v podstatě pouze na třech zdrojích, kde byla provedena alespoň rudimentární kritika pouze 

u jediné knihy: Vial G., Pinochet: portrét diktátora (česky 2006). Další dva tituly, na nichž je práce postavena 

jsou pak Lewis P. H; Authoritarian regimes in Latin America: dictators, despots, and tyrants (2006), Chalupa J.; 

Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile (2012). Zbytek je jen omáčka posbíraná různě na internetu.  

Autorka sice tvrdí, že „nejzásadnějším a jistě i nejzajímavějším pramenem jsou poté dokumenty, které byly 

uveřejněny americkou vládu na konci 90. let“ a dokumentující „komunikaci amerického velvyslanectví v Chile s 

americkou vládou či memoranda a zprávy CIA o tzv. projektu FUBELT, tedy americké pomoci chilským 

rebelům na svržení prezidenta Allendeho“, ale z důvodů, jež popíši níže, nevěřím, že s nimi vážně pracovala. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Jazykový projev je na podprůměrné úrovni – je tu sice jen minimum překlepů a hrubých pravopisných chyb, 

ale jazyk se bohužel češtině jen blíží (viz výše uvedené citace, které si čtenář přeloží; někdy to ale bohužel nejde, 

např: „Allendeho vítězství bylo dosaženo i bez vítězného skóre v nejlidnatějších městech,“ s. 6; „USA dali (sic) 

CIA k dispozici fond o celkové výši 8 milionů dolarů, který měl kompenzovat různým farmářským a 

podnikatelským organizacím fakt, že nevydávali jejich zboží na trh,“ s. 9). Autorka bohužel neumí pracovat s 

odstavci (jsou extrémně dlouhé), takže text se navíc obtížně čte. 

Práce s odkazy je v zásadě v pořádku, nutno ocenit poctivost autorky, že neskrývá na jakých jediných třech 

titulech je její práce postavena (střídají se v zásadě rovnoměrně). Jen je iritující přístup „CTR+C, CTRL+V“ – 

tedy fakt, že po prvním výskytu s plným bibliografickým záznamem (což je korektní), už při dalším výskytu 

název díla nezkrátí nebo třeba nepoužije slovo „Tamtéž“, jde-li o další identický odkaz. U ostatních citovaných 

prací, vesměs z internetu, autorka už vždy korektně nepostupuje – odkazy se gůglují (a pak při pokusu o 

opakování nefungují – pozn. 55; případně jde o bizarní zdroje – pozn. 46 dokumentující spory mezi Pinochetem 

a generálem Leighem je citována dle Leighova nekrologu z Guardianu...; v případě odtajněných amerických 

dokumentů pak odkazy vedou jinam – pozn. 56 nebo jen na úvodní stranu souboru dokumentů, nikoli na 

konkrétní dokument – všechny ostatní). 

 

   

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce je nepůvodní kompilát založený na malém množství zdrojů, cíle jsou naplněny jen formou 

vyjmenování a popisu „vlivů na úspěšnost převratu“, tedy snad faktorů, které přispěly k úspěchu puče, z nichž 



celá řada je sporných (Pinochetova osobnost – převrat byl připravován bez něj a bez něj by asi mohl i 

proběhnout;  svou hypotézu o rozhodujícím americkém vlivu autorka nijak nedokládá, resp. se o její testování 

ani nepokouší atd.). Závěr práce je pouhým stručným opakování obsahu jednotlivých kapitol. Z jazykového 

hlediska je práce podprůměrná, špatně se čte. Kladem je, že je krátká. 

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 

tři): 

 

1. Jak se během puče chovala a angažovala policie? 

2. Na s. 20 tvrdíte, že „Pinochet si na pomoc přizval tzv. Chicago Boys, skupinu chilských ekonomů pod 

vedením Miltona Friedmana, kteří radikálním způsobem pomohli reformovat chilskou ekonomiku.“ To není 

přesné – jakým způsobem se Milton Friedman skutečně angažoval v Chile? 

3. Podle neoliberální intepretace (kterou fakticky zastáváte) byla ekonomická reforma „Chicago Boys“ 

jednoznačným úspěchem. Existuje ovšem i jiná interpretace, která je v této věci značně skeptičtější. Vysvětlete. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 

Práce je na hranici naplnění kritérií a náležitostí bakalářské práce, přesto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji 

známku dobře. 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
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