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V české historiografii není mnoho prací o nejnovějších dějinách Guatemaly. 
Lze proto přivítat magisterskou práci kolegy Daniela Měřičky, který věnoval 
pozornost vztahu administrativy prezidenta Eisenhowera k této malé 
středoamerické zemi. Práce je dobře strukturována; po charakteristice tématu a 
stručné formulaci otázek, autor výstižně komentoval použitý soubor pramenu a 
literatury. (Odborná bibliografická esej by měla být integrální součástí každé 
bakalářské a magisterské práce.) Vlastní studii uvedl stručným shrnutím vývoje 
vztahu Spojených států k Latinské Americe po druhé světové válce, přičemž 
oprávněně zdůraznil změnu severoamerických priorit , kdy z původně 
opomíjeného subkontinentu se v letech studené války stalo teritorium prvořadého 
významu. V dalších kapitolách Měřička sledoval otázku americké přítomnosti v 
Guatemale, dění po roce 1944, ono tzv. desetileté období jara, a převrat v r. 1954, 
který byl organizován CIA. Těžiště studie je pak v analýze severoamerické politiky 
vůči Guatemale v letech 1954 až 1961.Kriticky zhodnotil přístup Washingtonu, 
který vždy ve vztahu ke Střední Americe vždy a především sledoval své 
ekonomické a strategické zájmy. Neustále zdůrazňování komunistického 
nebezpečí, chápání nacionalistické orientace jako výsledku marxistické ideologie, 
atd., ztěžovalo Spojeným státům pochopit skutečné problémy subkontinentu. Proto 
také selhal jejich pokus instalovat v Guetemale demokratický režim. V těchto 
kapitolách také vidím klíčový přínos Měřičkovy studie, který by měl být 
publikován.

V předložené práci jsem bohužel zaznamenal velké množství neopravených 
překlepů a triviálních pravopisných chyb, především ve shodě podmětu s 
přísudkem. Také Měřičkova čeština není na výši, v textu se objevují stylistické 
zkraty. Je to škoda, protože tyto prohřešky zbytečně snižují kvalitu předloženého 
textu.

Přes výše uvedené výhrady jsem přesvědčen, že práce odpovídá nárokům, které 
jsou kladeny na finální text absolventa Karlova učení. Magisterský opus kolegy 
Měřičky doporučuji k závěrečné obhajobě a navrhuji klasifikaci dobře !
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