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Kolega Hudec si vybral zajímavé téma. Rozhodl se pojednat o neoliberálních politikách a jejich 

důsledcích v Kolumbii a Venezuele. Potenciál tématu se mu však naplnit nepodařilo. Kvalitu 

práce ovlivnila již nedobře promyšlená koncepce úvodu (s. 7–8). Autor v něm sice poněkud 

kostrbatě vysvětluje cíl bádání (Mým cílem je však spíše než hodnocení daných ekonomických 

a politických režimů popis historických okolností vedoucích ke stávající situaci, včetně toho, co 

neoliberální i „antineoliberální“ ekonomické recepty znamenaly konkrétně pro místní 

obyvatele.), absentuje však formulování výzkumné otázky, představení metodologie (či aspoň 

postupu práce) a především pojednání o selekci pramenů.  

 Domnívám se, že předložená bakalářská práce obsahuje příliš mnoho formálních 

nedostatků. Níže uvádím jejich výčet od nejméně závažného po nejzávažnější: 

- Způsob číslování stran neodpovídá doporučeným metodickým pokynům FF UK (titulní 

strana začíná stranou 4). 

- Prameny v seznamu literatury nejsou seřazeny v abecedním pořadí.  

- V seznamu pramenů by měl být uveden úplný odkaz na Mirowského audio nahrávku 

z Youtube. 

- V práci je nadprůměrné množství překlepů. 

- Některé nepřímé citace z literatury by měly být citacemi přímými. Konfrontoval jsem 

úvodní část knihy Blood and capital: the paramilitarization of Colombia se stranami 33 

až 34 BP a zjistil, že se na několika místech nejedná o parafrázi, nýbrž o doslovný 

překlad. Takový postup práce není akceptovatelný. 

- Není jasné, odkud autor čerpal faktografické údaje v podkapitole 4.1.2. 

- Následující tituly by neměly být uvedeny v seznamu literatury, protože v textu na ně 

není odkazováno a není jasné, jak je autor pro psaní BP využil: 
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- V textu jsem našel dvě místa, která se nápadně podobají heslu na anglické Wikipedii 

(srov. druhý a třetí odstavec na s. 13 s wikipedickým heslem:   

https://en.wikipedia.org/wiki/Caracazo) 

 

 

 



Shrnutí: 

Práce si zaslouží zásadní koncepční, formální, stylistickou a obsahovou přestavbu. 

Předloženou bakalářskou práci nedoporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení stupněm 

„neprospěl“ (4). 
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