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Mgr. Juan Luis Castro Colina
Venezuelské národohospodářství mezi dvěma světovými válkami
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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Příspěvek k tématu venezuelsko-československých vztahů představuje něco poněkud jiného,
než je možné ve většině případů v odborném tisku (v odborných zdrojích) na toto téma
nalézt. Autorovi nechybí nadšení, neomezuje se na internetové zdroje, ale je stoupencem
terénního výzkumu, samozřejmě s přesahem do jeho rodné Venezuely.
Slabinou mohou být určité „přestávky“ ve vyprávění, kdy méně zajímavé nebo podkladově
nepokryté pasáže mohou vypadat matoucím dojmem (a čtenář si tyto úseky může doplnit
v otevřených internetových encyklopediích).
I tak je text přínosný a čtivý, kdy popisuje, že pohled na svět a určité etapy jeho vývoje očima
obyvatel střední Evropy a Latinské Americky se může propastně lišit.
Archivní podklady, které autor s nemalým úsilím shromáždil, jsou zajímavé samy o sobě,
a mimo jiné, dokazují, že diplomatický personál Československa v Latinské Americe
nepostrádal specifický smysl pro humor, kterým komentoval realitu v autoritářské zemi.
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