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Posudek oponenta diplomové práce 

 

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

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

Jméno oponenta práce: Mgr. Mikuláš Pešta, 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: 

Autorka používá primární i sekundární prameny v dostatečném rozsahu a podle všeho se 

v odborné produkci orientuje. Bylo by na místě uvést a využívat větší množství teoretické 

literatury. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

 

Stručné hodnocení: 

Řešení výzkumných otázek je poměrně dosti deskriptivní, ale víceméně odpovídá tomu, jak 

byly položeny. 

___________________________________________________________________________ 
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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 2 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

2 

 

Stručné hodnocení: 

Struktura práce je logická a odpovídá výzkumným otázkám nastíněným v úvodu. 

Promyšlenější teoretický rámec by ovšem mohl vést i k sevřenější struktuře a zamezil by 

přílišnému těkání mezi tématy. 

___________________________________________________________________________ 

   

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 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 2 

 

Stručné hodnocení: 

Diplomantka prokázala schopnost dobře číst prameny a dávat je do souvislostí. Stavba 

odborného strukturovaného textu je ovšem poznamenána jistou nahodilostí a místy postrádá 

analytickou hloubku. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Formální zpracování textu, jazyk, poznámkový aparát i práce s termíny jsou v práci zcela 

v pořádku. 
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___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Magisterská diplomová práce „Politický a kulturní vliv USA na vývoj v Itálii v letech 1945–

1948“ Karolíny Danielly Pekařové představuje pozoruhodný vhled do poválečných italsko-

amerických vztahů a do způsobů ovlivňování vnitřního italského vývoje na různých úrovních 

v počátcích studené války.  

Struktura práce je poměrně tradiční. Po rozboru pramenů, literatury a výzkumných otázek 

v úvodu následuje druhá kapitola, v níž autorka zasazuje práci do kontextu počátku studené 

války. Zde shrnuje hlavní historiografické proudy a způsoby zkoumání této epochy, včetně 

nových trendů a interpretací. V kapitole pak dále shrnuje základní okolnosti vzniku studené 

války. Třetí kapitola slouží jako faktografický úvod do problematiky italsko-amerických 

vztahů v období během a po skončení druhé světové války: představuje shrnutí americké 

zahraniční politiky, mezinárodní postavení Itálie i její vnitropolitický vývoj. Následující dvě 

kapitoly se věnují samotnému americkému vlivu v Itálii, který je demonstrován na 

významných událostech a fenoménech: propagace Marshallova plánu, vztahy s katolickou 

církví, působení amerických tajných služeb, a především pak klíčové volby do italského 

parlamentu v roce 1948 a různé jejich aspekty.  

Patrně nejvýznamnějším limitem práce je její metodická a teoretická neukotvenost. Použitá 

metodologie je v úvodu práce jen slabě nastíněna. Je-li primárním zájmem diplomové práce 

americká propaganda v počátcích studené války v Itálii, bylo by vhodné zmínit dřívější práce 

na téma teorie propagandy, případně obecnější práce o způsobech a technikách americké 

propagandy ve studené válce, a čerpat z nich (např. N. J. Cull, L. A. Belmonte…). Nezřetelná 

konceptualizace celého problému se projevuje mimo jiné také v nepříliš jasně položených 

výzkumných otázkách, jejichž řešení pak má tendenci k příliš obecnému popisu sledu 

událostí.  

Snaha o celkový obraz amerického propagandistického úsilí v Itálii ovšem vede k jisté 

roztěkanosti a skákání z tématu na téma a zároveň podrývá analytickou rovinu práce. Velký 
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prostor je věnován jednotlivým konkrétním aspektům a případům, na nichž lze americký vliv 

na Itálii sledovat – jako například role Italoameričanů ve vzájemných vztazích, důsledky 

Marshallova plánu, působení Vatikánu a katolické církve, či osobní úloha amerického 

velvyslance v Římě Jamese Dunna. Tyto případy, na nichž je americký vliv demonstrován a 

jejichž prostřednictvím je zkoumán, byly zvoleny patrně jako nejdůležitější a pro vzájemné 

vztahy klíčové. Dohromady vytvářejí zajímavý obraz studenoválečného soupeření o Itálii, ale 

výběr zkoumaných faktorů by měl být metodicky vytyčen a zdůvodněn. Představení 

jednotlivých aspektů prosazování amerického vlivu je tak opět výrazně deskriptivní. 

Za velmi pozoruhodnou rovinu práce považuji autorčin důraz na úlohu kulturního a pop-

kulturního vlivu USA v Itálii. Zápas supervelmocí na tomto poli v počátcích studené války 

pojala jako „způsob kulturně-propagačního souboje, jež měl přesvědčit o výhodách jejich 

ideologického rámce obyvatele dalších států“ (s. 9). Diplomantka pracuje s použitím 

populární kultury a idealizovaného životního stylu („American way of life“) ke sledování 

politických cílů, a všímá si například rozdílů v hollywoodské kinematografii oproti italskému 

poválečnému neorealismu. Tato interpretační rovina je podle mého názoru velmi nosná a 

mohla být stěžejní argumentační linií celé práce. 

Diplomantka v předkládaném textu pracuje s poměrně rozsáhlým množstvím pramenů, včetně 

dobového tisku, edic primárních pramenů, internetových zdrojů a vzpomínkové literatury, a 

uvedené zdroje při výstavbě textu skutečně využívá. Rozsah a využití odborné literatury 

(včetně nejnovějších prací) svědčí o tom, že má autorka diplomové práce dostatečný přehled o 

dosavadním výzkumu v oblasti zkoumání. 

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, a to jak z hlediska stylistického, tak (až na 

občasné překlepy a chyby) gramatického. Poznámkový aparát i seznam pramenů jsou rovněž 

zcela v pořádku. 

Navzdory zmíněným nedostatkům a se jedná o kvalitně zpracovaný text a práci doporučuji 

k obhajobě. 

___________________________________________________________________________ 
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7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Zajímalo by mě, zda kol. Pekařová nezvažovala provést výzkum v italských archivech, 

případně nedělala předběžnou rešerši, ve kterých institucích by se relevantní dokumenty 

mohly nacházet.  

Je možné zmapovat propagandistické aktivity také ze strany Sovětského svazu? Bylo by při 

obhajobě možné shrnout argument, proč se Itálie nemohla stát sovětským satelitem a jak to 

vyplývá z předkládaného výzkumu?  

Připadalo by mi zajímavé sledovat geografii amerických propagandistických snah v Itálii, 

tzn., zda se podoba americké intervence lišila např. na italském Jihu, v průmyslových 

centrech, v tradičních baštách PCI, v Římě apod. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: Velmi dobře 

 

 

 

Datum: V Praze, dne 2. září 2019    Podpis: Mikuláš Pešta 

 

 


