
Posudek na diplomovou práci Komunizmus v Guatemale? Eisenhowerov „New 
Look“ a politika zatlačovania  
 
Jaroslav Fiala                   
 
Patrik Gregor v diplomové práci Komunizmus v Guatemale? Eisenhowerov „New 
Look“ a politika zatlačovania analyzuje příčiny americké intervence do 
Guatemaly v roce 1954, která vedla ke svržení reformní levicové vlády 
prezidenta Jacoba Árbenze Guzmána. Svržení guatemalské demokratické vlády 
patřilo k významným událostem v západní hemisféře v době studené války. 
Předznamenalo takové fenomény, jako byla kubánská revoluce, USA v něm našly 
jistý rámec pro zahraniční politiku vůči jiným latinskoamerickým režimům 
v následujícím období, a v neposlední řadě se neblaze zapsalo do dějin samotné 
Guatemaly, kterou tato epizoda poznamenala na další desítky let – zejména 
v podobě nedemokratických vlád, občanské války a genocidy původního 
obyvatelstva. P. Gregor se v první části práce zabývá historickým kontextem 
Guatemaly v první polovině dvacátého století, který je nezbytný pro pochopení 
zkoumaných událostí. Jednak předrevoluční vládou diktátora Jorge Ubica, 
obdivovatele Benita Mussoliniho, jenž v Guatemale zavedl tvrdý 
vykořisťovatelský systém, založený na levné pracovní síle domorodého 
obyvatelstva, a jednak reformní vládou prezidenta Juana José Arévala. Právě za 
Arévalovy vlády ve čtyřicátých letech minulého století byla schválená nová 
ústava zaručující základní lidská práva a dělbu moci, a dále zákony garantující 
rovnoprávnost mužů a žen nebo odstranění rasové diskriminace. Byla to také 
Arévalova vláda, jež vytvořila podmínky pro nástup hlavního aktéra 
guatemalských událostí – prezidenta Jacobo Árbenze –, jehož vláda se později 
stala cílem americké intervence. 
P. Gregor detailně analyzuje jednotlivé události, a vytváří srozumitelný 
výkladový rámec spočívající v důrazu na zahraničně politické a ekonomické 
zájmy USA. V navazující části práce autor zkoumá samotné příčiny amerického 
zásahu v Guatemale, jenž byl oficiálně zdůvodněn údajnou hrozbou šíření 
„mezinárodního komunismu“ na západní polokouli z této malé země. Odvolávání 
se na komunismus v tomto případě sloužilo spíše jako účelová záležitost, třebaže 
existovaly některé opodstatněné záminky, které komunistickou „hrozbu“ 
umožňovaly v dané době konstruovat. Jednalo se zejména o vliv guatemalské 
komunistické strany v odborech, její roli při realizaci pozemkové reformy, a 
poměrně vřelé vztahy této strany se Sovětským svazem. P. Gregor analyzuje 
skutečnou podobu tohoto střetu, v němž americká administrativa vliv 
guatemalských komunistů výrazně přecenila, anebo (spíše) instrumentálně 
využila k prosazení svých cílů. V souladu s dostupnými historickými prameny 
zdůrazňuje naprostou neochotu SSSR v této době aktivně intervenovat na 
západní polokouli, která byla až do nástupu kubánské revoluce pokládána za 
zájmovou sféru USA (k oficiálnímu zdůvodnění neintervence na sovětské straně 
sloužila tzv. teorie geografického determinismu), což oficiální tezi o „šíření 
komunismu“ vyvrací. Vedle politicko-ideologických důvodů pak vstupovaly do 
hry i příčiny ekonomické, spočívající v rozsáhlé pozemkové reformě, kterou 
vyhlásil prezident Árbenz, a která ohrozila zejména pozemky americké 
společnosti United Fruit Company, jež měla v Guatemale vlivné hospodářské 
postavení. P. Gregor správně poukazuje na to, že se u příčin intervence USA do 



Guatemaly autoři rozcházejí v tom, jaký důvod byl primární – zda prosazování 
amerických ekonomických zájmů, anebo obavy z politického radikalismu, který 
by mohl inspirovat další latinskoamerické země, a přispět tak k oslabení vlivu 
USA v jejich sféře vlivu. Autor práce dochází ke komplementárnímu vysvětlení, 
ve kterém chápe obě příčiny jako vzájemně provázané. Poměrně precizně při 
tom rozlišuje jednotlivá období, ve kterých u americké administrativy převažoval 
buď jeden, anebo druhý důvod k následné intervenci a ke svržení Árbenzovy 
vlády pod taktovkou tajných služeb. 
Diplomová práce P. Gregora vychází z relevantní literatury a dostupných 
historických pramenů, je psána čtivou, srozumitelnou a na řadě míst poutavou 
formou. Je cenná zejména tím, že nám umožňuje podrobnější vhled do 
historického a politického kontextu samotné Guatemaly v období studené války, 
který je pro značnou část české odborné veřejnosti stále poměrně neznámý. 
Detailně vysvětluje událost, která významně ovlivnila historii druhé poloviny 
dvacátého století, ale v českém kontextu zůstává jednou z neprávem 
opomíjených kapitol politických dějin. Z uvedených důvodů doporučuji 
diplomovou práci Patrika Gregora k obhajobě s hodnocením výborně.     
 
 


