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Hodnocení probíhá na škále 1 (vynikající), 2, 3, 4 (nedostatečné). V případě hodnocení 3 a 4 doplní 

autor/ka posudku stručný slovní komentář. 

  

Heuristika  

Zhodnoťte práci s prameny a odbornou literaturou, zejména jejich výběr ve vztahu k tématu a 

současnému stavu bádání. 

Práce s prameny          1 

Práce s odbornou literaturou   2- 

Současný stav bádání   2 

  

Stručné hodnocení: 

 Autorka pominula některé důležité práce věnovanému guatemalskému konfliktu a guerillám obecně, 

ovšem je třeba uznat, že je nahrazuje relativně relevantními texty, snad s výjimkou popularizační a pro 

někoho, kdo se zabývá Latinskou Amerikou, až příliš povrchní prací P. Pečínky. Taktéž v případě Jamese 

Dunkerleyho, s nímž se pracuje, aniž by byl citován (!), bych sáhl po jeho Power in the Isthmus, nebo 

The pacification of Central America. V některých pasážích je tak text až příliš závislý na studii Garrard-

Burnettové. V případě hodnocení role USA v regionu je absence řady zdrojů, ať už odborných studií, 

nebo dostupných dobových hodnocení, výraznější. 

V případě hodnocení soudu a nedávných dějin je autorka schopna pracovat s dostupnými otevřenými 

zdroji na vysoké úrovni. Samozřejmě s ohledem na pandemické podmínky, autorka nemohla provést 

výzkum či rozhovory s aktéry přímo v Guatemale, což je faktor zcela mimo její kontrolu. 

___________________________________________________________________________ 

  

Teoretická část 

Zhodnoťte, zda jsou cíle/hypotéza práce, jakož i teoretické a metodologické koncepty zvoleny 

adekvátně k tématu. 

Cíle a hypotéza práce   1- 

Teorie a metodologie   1 



Originalita tématu a jeho zpracování  1 

  

Stručné hodnocení: 

 Teoretická část práce je velmi dobrá, autorka dobře vysvětluje základní konceptuální pole, na němž 

se pohybuje. Text je teoreticky výborně zasazen do oboru transitional justice, kde bych se vůbec 

nebál, podobně jako autorka, používat anglický termín, byť jedním z praktických průkopníků takové 

justice byl československý generál Ečer. 

___________________________________________________________________________ 

  

Forma a struktura práce 

Zhodnoťte, zda struktura práce odpovídá zvolené metodologii a problematice, zda je aplikována 

příslušná odborná terminologie a text splňuje formální požadavky kladené na diplomovou práci 

(stylistika a pravopis). 

Struktura práce   1 

Odborná terminologie  2 

Stylistika a pravopis  1 

Poznámkový aparát, bibliografie, způsob citování 3- 

  

Stručné hodnocení: 

Práce má bazálně dobrou a logickou strukturu. Po stránce stylistické a pojmové jí lze vytknout zejména 

následující. Autorka používá nepříliš správný pojem, totiž autoritativní vláda. Každá vláda si z definice 

nárokuje autoritu (authority) a je tudíž authoritative. Některé vlády jsou ovšem autoritářské 

(authoritarian), což je správný pojem pro uvedené režimy: jsou autoritářské. Taktéž termín tranzitivní 

demokracie není příliš vhodný. Zde se jedná zjevně o nedobrý překlad z angličtiny, kdy zavedenější 

česká terminologie pracuje s pojmy jako „v přechodu k demokracii“ či jinými ekvivalenty 

(„nedokončený předchod/tranzice“), nebo se zcela zavedeným v „demokratické tranzici“. 

Dobrým není ani pojem „smrtící komanda“, který se česky běžně uváděl jako „eskadry smrti“. 

Nechápu, proč se pro název hlavního města, Guatemala, používá anglický výraz City? Píšu snad tento 

posudek v Praha Stadt či Praha City? 

Autorka používá nepříliš vhodný citační úzus a často cituje proti jakémukoli úzu, viz: 

Webber, Jeremy, Forms of Transitional Justice v Transitional Justice, ed. Williams, M.S., Nagy, R. a 

Elster, J. (New York, NY: New York University Press, 2012). 8 

Lambourne, Wendy, Transformative justice, reconciliation and peacebuilding v Transitional Justice 

Theories, ed. Buckley-Zistel, Susanne, Beck, Teresa, Braun, Christian, Mieth, Friederike (New York: 

Routledge, 2014), 25. 



Samostatnou kapitolou je její citování samostatné kapitoly z Cambridge History, a to v této podobě: 

Bethell, Leslie (ed.), The Cambridge History of Latin America, vol. 7 (Cambridge: CUP, 1990), 236 

  

___________________________________________________________________________ 

                         

  

Analytická část 

Zhodnoťte analytickou (aplikační) část práce, zpracování a analýzu pramenů i odborné literatury, 

jakož i jejich interpretaci a konečně naplnění cílů či hypotézy práce. 

Analýza pramenů a literatury  1 

Interpretace studované problematiky  1 

Naplnění cílů/hypotézy práce  1 

  

Stručné hodnocení: 

Autorka se velmi dobře orientuje v guatemalských reáliích a její interpretace historického vývoje v 

zemi je, i díky používání Garrard-Burnettové velmi dobrá a autorka nepadá do žádné ze snadno se 

nabízejících krajností. Narativní vysvětlení cesty k soudnímu líčení s Ríosem Monttem je velmi dobře 

vystaveno, autorka drží logickou linii a sekvenci jednotlivých aktů a text má v této části jednoznačně 

akademický ráz. 

Samozřejmě, že s některými tezemi by se dalo polemizovat, třeba s tvrzením, že Ríos Montt „je obecně 

považován za populistického vládce“ (s. 73). Určitě ne obecně, dovoluji si tvrdit, že ani jedna 

srovnávací práce o latinskoamerickém populismu ho do této kategorie nezařazuje. Co se u něj 

nesporně projevilo, a autorka to výborně dokládá, byly populistické prvky, ovšem ty se objevují 

prakticky v každém moderním politickém projektu. Ríos Montt určitě používal formu inkluzivního a 

plebejského diskurzu, ovšem to nám ještě nezakládá na plnokrevný, natož „obecně považovaný“ 

populismus. Tato teze však není - naštěstí - ani minimálně nosnou tezí textu, který je jinak silný právě 

v logické lince vysvětlení. Ostatně, kdybychom k Ríos Monttovi přistupovali z této perspektivy, v 

Guatemale posledních dvaceti let nenajdeme žádný ne-populistický projekt, čímž by nám však tato 

kategorie ztratila jakýkoli smysl. Jakákoli analytická kategorie musí vedle zahrnování také něco 

vylučovat. 

  

Spolupráce se školitelem  

Vyplňuje pouze vedoucí práce. Zhodnoťte kvalitu spolupráce se studentem/kou, jeho komunikaci v 

průběhu psaní práce, zapracovávání podnětů atp. na jedné straně a na straně druhé samostatnost 

zpracování DP. 

Kvalita spolupráce se školitelem   



Samostatnost práce   

  

Stručné hodnocení: 

  

___________________________________________________________________________ 

  

Celkové hodnocení: 

Práce je z hlediska současného obvyklého standardu na konkrétním pracovišti nadstandardní v 

několika aspektech. Autorka si vybrala neotřelé a velmi zajímavé téma, jemuž výborně porozuměla a 

po teoretické stránce ho dobře zarámovala. Současně se v samotném jádru věci, v analýze 

transitional justice v zemi, opírala o relevantní a diverzifikovaný soubor zdrojů a pramenů. V případě 

historické části je míra zdrojů o dost nižší, což může i ovlivnit její samotné pojetí konfliktu. Ovšem 

zde jde také o autorskou a badatelskou perspektivu. Co práci velmi sráží, je způsob citování. 

  

___________________________________________________________________________ 

  

  

Navržená známka: 

Velmi dobře 
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