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Slovní hodnocení: 

Posudzovaná diplomová práca je podľa mojho názoru veľmi zaujímavá nielen 
s ohľadom na vybranú a aktuálnu tému, ale aj na celkové spracovanie. Autor 
prekázal schopnosť samostatne spracovať vybranú tému. Oceňujem samostatnosť 
práce s primárnymi zdrojmi, ktoré pochádzali zvačša zo španielskych textov, čo 
samozrejme pridáva predloženej práci na hodnote. Štruktura práce je jasná a 
logická. Autor skúma fungovanie Medzinárodnej komisie proti nepostihnutelnosti v 
Guatemale (CICIG) a definuje svoj cieľ zodpovedať na otázku, či sa počas posobenia 
komisie podarilo znížiť korupciu v Guatemale. 

Práca je síce rozvrhnutá do viacerých kapitol, tie sú však navzájom prepojené, text 
logicky navazuje a štruktúra práce je jasná a prehľadná. O autorovom záujme o 
analyzované téma svedčí práca s primárnymi zdrojmi, jako aj s koncepčními 
materálmi, správami zo zasadnutí komisie a množstvo zanalyzovaných statistík, 
ktoré vhodne spracováva aj do podoby tabuliek a grafov. V empirickej časti práce – 
ktorá predstavuje silnú stránku textu a je detailnou analýzou mnohých faktorov a 
zaujímavých procesov, konkrétnych postupov v roznych prípadoch si autor vybral 
3 „case studies“, na ktorých vhodne demonštruje samotnú prácu CICIG. Závery 
práce jasne potvrdzujú stanovený predpklad, že posobenie CICIG v Guatemale je 
považované celkovo za úspešné; komisia má veľký vplyv na domácu politiku, 
obrovskú podporu médií a verejnosti, čo je dané jej mimoriadnym postavením 
nezávislej medzinárodnej organizácie s veľkou autonómiou a s kľúčovou podporou 
USA. Empiricky je táto práca veľmi bohatou informačnou databázou, kde autor 
podrobne popisuje a hodnotí podstatu tejto organizácie, jako aj všetky prínosy, 
problémy a dosah, ktoré guatemalskej spoločnosti jej fungovanie prináša. Práca má 
aj menšie slabiny v podobe slabšieho ukotvenia v existujúcej odbornej literatúre, či 
občasného opakovania informácií, zbytočného uvádzania detailných informácii, 
ktoré nevedú k závažnejsím záverom…to ovšem nemá zásadný vplyv na 
spracovanie témy. 

Autor preukázal, že sa dokáže orientovať v odbornom texte, práca je prehľadná, 
logicky usporiadaná, citace sú správne uvedené, text je zrozumiteľný a čtivý, 
splňuje požadavky kladené na diplomovú prácu a hodnotím ho preto celkovo 
známkou A. 
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