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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria:  

Radek Váňa se rozhodl prokázat, zda hlavní příčinou integrace 
latinskoamerických států byla obava z mocenské převahy Spojených států 
amerických. Práci rozdělil do deseti kapitol, v nichž zkoumá jednotlivá 
integrační uskupení a snaží se svoji výzkumnou otázku prokázat či vyvrátit. 
Autor si dle mého názoru zvolil jednodušší řešení tím, že analyzuje jednotlivá 
uskupení. Sám si pokládám otázku, zda mohl vůbec zvolit jiný postup (mám 
na mysli především ten chronologický). Diplomová práce je z toho důvodu 
velmi přehledná. Závěr je dle mého názoru logický, tedy že integrace 
v Latinské Americe nebyla „urychlena“ nějakou výraznější obavou ze 
Spojených států amerických.  

 

Vedlejší kritéria: 

Co se týče zdrojů, stylu a formálních kritérií, nemám k práci kritickou 
připomínku. Naopak bych autora pochválil za velmi reprezentativní seznam 
použité literatury a pramenů.  

Celkové hodnocení: 

V celkovém hodnocení rád poznamenávám, že se jedná dle mého názoru o 
velmi kvalitní diplomovou práci, která má jasně stanovenou výzkumnou 
otázku, práce má jasnou a logickou strukturu a dle mého názoru v práci 
nechybí nějaký další důležitý zdroj nebo publikace. Autor sám v závěru své 
práce uvádí některé její nedostatky. Píše například, že v práci chybí zdroje 
v portugalském jazyce. Já bych toto jako přílišnou chybu neviděl, většina 
zdrojů je totiž dostupných právě ve španělštině nebo v angličtině. Současně 
s autorem souhlasím, že by si Latinská Amerika zasloužila v českém prostředí 
mnohem více pozornosti. Co se týče finálního hodnocení, práce splňuje 
nároky kladené na tento typ kvalifikační práce, proto ji doporučuji 
k obhajobě. 

 

 

 



 

 

Výsledná známka:  
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