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

autor 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          1-2 

Práce s odbornou literaturou   1-2 

Současný stav bádání   2 

  

Stručné hodnocení: Studentce se podařilo nalézt značně množství relevantní literatury a pramenů, a 

to i v obtížné době pandemie, která jí zamezila vycestování do zahraničí. Badatelský pobyt v Mexiku, 

případně v Guatemale by mohl dát předkládané práci hlubší rozměr. Jako negativum vnímám 

nedostatečné zhodnocení sekundární literatury a pramenů v úvodu. 

  

___________________________________________________________________________ 

  

Teoretická část 

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

adekvátně k tématu. 

Cíle a hypotéza práce   2 

Teorie a metodologie   2 

Originalita tématu a jeho zpracování  2 

  

Stručné hodnocení: Teoretická část práce by potřebovala na mnoha místech zpřesnit. Hypotéza je 

sice nastolena, ale postrádal jsem výzkumné otázky a podotázky. Teoretický rámec je zde nastíněn, 

ale měl by vést právě k formulaci výzkumných cílů, což je splněno jen částečně. Pokud by mělo jít o 



případovou studii, ty je v dnešní době nutné kontextualizovat, aby byly opravdu přínosné (viz. John 

Gerring nebo Alexander George a Andrew Bennet). Metodologie obsahuje pouze zmínku o 

kvalitativním výzkumu, avšak bez dalšího upřesnění: je zkoumán obsah, jazyk, diskurz atp... Rovněž 

není například jasné, zdali se práce týká výhradně období vlády prezidenta Montta nebo řeší 

problematiku občanské války v Guatemale komplexně. Podobně není jasně nadefinováno, zdali má 

transnational justice vést k národnímu smíření nebo demokratizaci atp. 

  

___________________________________________________________________________ 

  

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   2 

Odborná terminologie  1 

Stylistika a pravopis  2 

Poznámkový aparát, bibliografie, způsob citování 3 

  

Stručné hodnocení: Formální úprava práce by určitě snesla více péče. Struktura je sice logická, ale 

měla by více odpovídat zaměření práce. Disproporčně jsou zde velmi dlouhé popisné kapitoly, 

zatímco ty analytické jsou poměrně krátké. Oddíly 7 a 8 nekorespondují dobře se zbytkem práce. 

Navíc je text vystavěn z velké části narativně, takže bych očekával jasně promyšlenou strukturu a 

nikoli opakování dílčích informací, jako například shodné líčení, jak Montt převzal moc na str. 14 a 

18. Jazyk práce je nadprůměrný, ačkoliv na několika místech působí nejasně až těžkopádně. Častým 

stylistickým prohřeškem je opakování slov, mnohdy i v rámci jedné věty: 

Snahy guatemalských občanských iniciativ odhalovat zločiny z občanské války... – str. 34 

V rozhovoru zpochybňuje výsledky závěrečné zprávy CEH a doslova tvrdí, že zpráva CEH 

neříká pravdu. – str. 56 

Autorka se také dopustila několika nejasností či dezinterpretací: 

Jácobo Arbenz byl voják z povolání a ministr obrany, tudíž role armády po jeho sesazení v roce 1954 

nebyla nutně větší – str. 14 

Noriega nebyl absolventem School of Americas, pouze navštěvoval některé její kurzy – str. 15 

Ekonomické problémy Guatemaly v 80. letech nebyly způsobeny pouze interními faktory – str. 18 

První demokratické volby v Guatemale po občanské válce proběhly v roce 1986, jak autorka správně 

uvádí na str. 56. Na straně 30 ale hovoří o roce 1999. 

Monttova strana nevyhrála volby do kongresu v roce 2007 – str. 31 



Stání se týká civilních sporů – str. 46 

Proč se genocida v době občanské války bere jako mezinárodní zločin? – str. 57 

Práce sice obsahuje jen málo překlepů a gramatických chyb, avšak není jich zcela prosta. Namátkou 

uvádím pár příkladů: 

Autor knihy Od Guevary k zapatistům je Pavel Pečínka a nikoli Pečínska – str. 16. 

...objevovaly se obvinění... – str. 18 

..., který v Guatemala přetrvává... – str. 41 

...vice prezidentky... – str. 47 

...můžeme uvést studii Victoria Stanford... – str. 77 

Na závěr ještě musím zmínit formální úpravu citací, která je značně odbytá. Tradičním problémem je 

řazení interpunkčních znamének a čísel poznámek. Citace internetových zdrojů by měly být 

přesnější, na některých místech jsem postrádal data, případně názvy portálů. Následné citace ze 

sekundární literatury nejsou zkrácené, ale uváděné v plném znění. Závěrečná bibliografie by si 

zasloužila rozmanitější členění. Uvítal bych také seznam zkratek, jelikož je text plný akronymů. 

  

___________________________________________________________________________ 

                         

  

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  2 

Interpretace studované problematiky  2 

Naplnění cílů/hypotézy práce  2 

  

Stručné hodnocení: Jedním z hlavních problémů předloženého textu je prostý fakt, že omezené 

teoretické vymezení a ukotvení vede pouze k omezené analýze. Značná část textu je pouze 

deskriptivní a spíše jde o shrnutí Monttovy kariéry a převyprávění soudních procesů s ním. Je třeba 

ocenit Bc. Houškovou, že dokázala tento složitý problém až na výjimky zmíněné výše podat velmi 

čtivou a přehlednou formou. Naplnění cílů a hypotézy je ovšem spíše tvrzením autorky než 

výsledkem důkladné analýzy zdrojů. Tím, že práci schází kontext, se těžko dokazuje, zdali špatné 

vyrovnání se s minulostí je opravdu hlavní příčinou nedokonalé demokracie v Guatemale. 

  

Spolupráce se školitelem  



Vyplňuje pouze vedoucí práce. Zhodnoťte kvalitu spolupráce se studentkou, jeho komunikaci v 

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

zpracování DP. 

Kvalita spolupráce se školitelem  1 

Samostatnost práce  1 

  

Stručné hodnocení: Spolupráci s Petrou Hoškovou mohu jen kvitovat, pravidelně konzultovala svůj 

postup a na druhé straně dokázala pracovat samostatně při pasní, výběru tématu, literatury a 

teoretického rámce. Některé dílčí připomínky již diplomantka nestihla zapracovat, jinak ale byla 

spolupráce naprosto bezproblémová. 

  

___________________________________________________________________________ 

  

Celkové hodnocení: Petra Houšková se rozhodla ve své práci zkoumat dvě období z historie 

Guatemaly. Na jedné straně vládu prezidenta Efraína Ríose Montta v letech 1982-1983 a na té 

druhé jeho politické angažmá po skončení občanské války na pozadí soudních procesů s jeho 

osobou. Výsledkem je kompetentní narativ, který českému publiku podává srozumitelnou formou 

složitý historický vývoj Guatemaly v posledních 40 letech. Nicméně od diplomové práce, která chce 

být případovou studií bych očekával větší kontextualizaci problému, jasně popsanou metodologii a 

hlubší analýzu dostupných zdrojů. Formální stránka by také potřebovala vylepšit. 

  

___________________________________________________________________________ 

   

Navržená známka: 2 

  

Diplomová práce studentky Petry Houškové splnila požadavky na samostatnou, na vlastním výzkumu 

založenou studii, která přinesla konkrétní a pro další bádání využitelné výsledky. Doporučuji ji proto 

k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm 2 – velmi dobře. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Opravdu vede transitional justice k národnímu smíření? Můžete uvést nějaké příklady z 

posledních let? 

2) Proč soudíte, že nevyrovnání se s minulostí vedlo v Guatemale pouze k částečné 

demokratizaci. Můžete tento příklad srovnat s jinými zeměmi Latinské Ameriky? 
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