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Carla Mizzau napsala zajímavou práci na velmi zajímavé a důležité téma. Ačkoli první a 

úvodní kapitola o vzájemných vztazích by klidně mohla být kratší (aniž by diplomová práce 

utrpěla ztrátou těchto stran na potřebném stránkovém rozsahu), jde jinak o velmi dobře pojatý 

a strukturovaný text. 

 

Kolegyně Mizzau výborně kontextualizuje formování Mírových sborů v 60. letech a zasazuje 

jejich vznik do období proměn americké zahraniční politiky po kubánské revoluci, ale také 

do souvislosti s kulturní proměnou samotných USA. Zde je třeba autorku pochválit, že 

nezůstává pouze na poli „tradičních diplomatických dějin“, ale věnuje se celkové proměně 

atmosféry v samotných Spojených státech za Kennedyho a hlavně Johnsonových reforem. 

 

Autorka se důkladně věnuje historii a okolnostem vzniku Mírových sborů, jejich vyslání do 

Kolumbie a konkrétnímu působení v andské zemi. Ocenit je třeba zejména fakt, že pro 

napsání práce provedla Carla Mizzau několik rozhovorů s účastníky amerických projektů 

v Kolumbii. Při hodnocení jejich dopadu a ne/úspěchu je pak autorka oprávněně velmi 

opatrná, i s ohledem na fakt, že při práci nemohla využít archívů Mírových sborů. Opatrná je 

též v případě možného zapojení aktivistů Mírových sborů do obchodu s narkotiky. Obecně 

hodnotí přínos této organizace jako v zásadě pozitivní a úspěšný z hlediska cílů, jež si 

v Kolumbii (a nejenom tam) kladla. 

 

Práce je psána odpovídajícím akademickým jazykem, prostým žurnalismů a je založena na 

práci jak s prameny z otevřených zdrojů a literaturou, tak na zmíněných rozhovorech. 

 

Drobné formální výtky by se daly směřovat ke způsobu citování elektronických zdrojů, který 

určitě zcela neodpovídá normám.  

 



Shrnuto: Jde o nadprůměrný text, který by si zasloužil hlubší dopracování a další výzkum, 

zejména archivní, eventuálně komparaci s jinými případy (tím myslím v budoucnu), 

nemluvě o možnosti provést rozhovory s kolumbijskými pamětníky.   

 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě se hodnocením výborně. 

 

Radek Buben 


