
                             

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin   

Ústav světových dějin 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

Tel.: (+420) 221 619 207 
 

usd@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
 
 

   
 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Karolína Daniella Pekařová 

Název práce: Politický a kulturní vliv USA na vývoj v Itálii v letech 1945–1948, 71 str. 

rkp., Praha 2019 

Jméno vedoucího práce: PhDr. Jan Koura, Ph.D. 

 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  2 

 

Stručné hodnocení: 

Přestože autorka pracuje s nejnovější literaturou, některé všeobecné tituly (např. monografie 

od J. Gienow-Hecht, která se dlouhodobě zabývá americkou kulturní diplomacií v Evropě) 

v práci chybějí.  

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka si pokládá relevantní výzkumné otázky, na které v textu i jeho závěru odpovídá. 

S jejími závěry je možné souhlasit. 

___________________________________________________________________________ 
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3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

2 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka pracuje s koncepty veřejné diplomacie a propagandy, které v úvodu práce představuje 

příliš stručně. V textu je také patrné, že mnohdy nerozlišuje mezi státem řízenou propagandou 

a propagandou vedenou jinými, nestátními aktéry. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 2 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 2 

 

Stručné hodnocení: 

Některé části práce jsou příliš popisné a autorka sklouzává k obecným konstatováním.  

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 2 

5.2 Použitá terminologie 2 

 

Stručné hodnocení: 

Některé formulace lze označit za „nešťastné“ (např. memoáry G. Kennana autorka nazývá 

„soubor“, zvláštní označení také používá pro kolektivní monografii – „sbírka studií“, např. 

v případě Cambridge History of the Cold War). Po stylistické stránce některé části nejsou příliš 

srozumitelné a autorka se nevyvarovala i některých hovorových výrazů. 
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___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

První části textu, které mi v květnu Karolína Pekařová odevzdala, byly velmi popisné a 

založené na zastaralé literatuře. Úvod práce nasvědčoval tomu, že autorka příliš nerozumí 

konceptu propagandy a veřejné diplomacie ani posunu, kterým výzkum studené války 

v posledních dvaceti lety prošel. Během následujících dvou měsíců ale po kritickém zhodnocení 

a doporučení z mé strany udělala neuvěřitelný posun ve vymezení, metodologickém ukotvení 

a struktuře práce. Oprostila se od tradičního konceptu diplomatické historie, který v případě 

jejího tématu těžko mohl vést k úspěšnému dokončení práce a naplnění cílů, jež si při jejím 

zadávání vytyčila. Ačkoli její text vznikal na poslední chvíli a trpí některými nedostatky, lze ho 

v mnoha ohledech považovat za kvalitní. Autorka využila své znalosti italštiny ke studiu italsky 

psaných pramenů a literatury a do práce zakomponovala také teoretickou literaturu zabývající 

se americkou propagandou během studené války. Je potřeba ocenit zejména druhou část práce, 

v níž se Pekařová zabývá konkrétními projevy americké propagandy a veřejné diplomacie 

v Itálii a nástroji, které používala (rozhlasové vysílání, italská komunita v USA, aktivity CIA 

atd.). První kapitoly, s nimiž dlouhou dobu autorka „bojovala“, ale stále působí velmi popisně, 

v některých aspektech až klišovitě. Na místě by bylo ještě více rozvést aktivity italských 

komunistů, jejich (ne)napojení na Moskvu a podíl na politickém životě Itálie po ukončení druhé 

světové války. Lepší vymezení (definování) konceptu propagandy a kulturní diplomacie by 

bylo rovněž na místě (několikrát je patrné, že Pekařová oba koncepty chápe synonymně, rovněž 

nerozlišuje mezi státní a nestátní propagandou). Kromě popisnosti některých částí je slabinou 

práce také stylistická úroveň, poněkud kostrbatý jazyk a vyjadřování a také časté opakování 

slov. Navrhuji sice horší hodnocení, ale oceňuji pokrok, který při zpracovávání práce Karolína 

Pekařová udělala i to, jakým způsobem se text pokusila zasadit do současných 

historiografických trendů ve výzkumu studené války. 

___________________________________________________________________________ 
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7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Podílely se na propagandistických aktivitách v Itálii v letech 1945-1948 také další západní 

státy (např. Velká Británie)? 

Jaké politické plány a představy měli italští komunisté, pokud by po volbách z roku 1948 měli 

výrazný podíl na správě země? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: velmi dobře 

 

 

 

Datum: V Oxfordu, 31. srpna 2019   Podpis: PhDr. Jan Koura, Ph.D. 

 

 


