
Posudek oponenta na bakalářskou práci Aplikace neoliberálních politik v Kolumbii a Venezuele a 

jejich následky 

 

Bakalářská práce se věnuje prosazení a důsledkům neoliberálních politik, respektive politik založených 

na Washingtonském konsensu ve dvou sousedících latinskoamerických zemích, Kolumbii a Venezuele. 

Práce se zaměřuje na historický a politický kontext obou zemí, na samotný koncept neoliberalismu, 

Washingtonského konsensu a následně na některé konkrétní politiky a jejich dopady.  

 

U samotného tématu lze konstatovat, že si autor nevybral jednoduché téma, které by bylo dostatečné 

pokryto v české politologii a tím se stává pro zpracování bakalářské práce poměrně složité. Na textu 

se to projevuje rozdílnou úrovní v několika oblastech. Autor prokázal, že má o samotném tématu 

přehled a v práci uvádí klíčové historické události a politický kontext.  

 

Na práci můžeme ocenit zvolené téma a fakt, že autor používá širokou škálu zahraniční literatury. Text 

však má několik slabších míst. Jedno z nich je nedostatečná formální úprava, včetně chaotického 

poskládání seznamu literatury. Práce se, i když jen okrajově, dotýká zbytečný událostí v historii obou 

států, u nichž není objasněna relevantnost pro samotné téma. Není jasné, proč autor začíná kapitoly u 

obou zemí, jejich založením v 19. století. S ohledem na profilaci Ústavu politologie a důraz dávaný 

porozumění konceptům musím poukázat na špatné používání termínu „autoritativní“ ve smyslu 

„autoritářský“. Práci také nesvědčí kopírování a téměř doslovný překlad některých odstavců z anglické 

Wikipedie. Viz dva následující odstavce. Problematické je také neuvedení tohoto zdroje v seznamu 

literatury.  

 

“Země tehdy dovážela 80% všech potravin, zemědělská výroba stagnovala a státní dluh vyletěl do 

závratných výšin. A zatímco příjem na jednoho obyvatele se zvýšil, a v Caracasu a dalších velkých 

městech byla prosperita evidentní, významná část Venezuelanů se stále utápěla v chudobě.” (str. 12) 

 

“the country was importing 80% of all foodstuffs consumed. Agricultural production was stagnant. The 

national debt had skyrocketed. And whilst per capita income had increased and prosperity was evident 

in Caracas and other major cities, the country was also more expensive and a significant minority of 

Venezuelans were still mired in poverty “1 

 

Práce předkládá velké množství informací a odkazuje také k úctyhodnému seznamu literatury. Avšak 

je na ní znát určitá nedokončenost, jak z hlediska formálních úpravy, tak z hlediska struktury a logiky 

textu. V první části bych navrhoval spíše představit samotné pojmy neoliberalismu a Washingtonského 

konsensu, následně by měly být zařazeny jednotlivé země, u nichž bych zároveň měly být odůvodněny 

některé kapitoly. Například se to týká volby zdravotnické reformy, která je jako volba logická, ale 

zasloužila by s lepší odůvodnění.  

 

Z důvodu výše řečeného doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě s hodnocením: velmi 

dobře.  

 

V Praze dne 28. 8. 2017  

 

Štěpán Drahokoupil 

                                                
1 Zdroj: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Andr%C3%A9s_P%C3%A9rez#After_the_first_term  
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