
Postrllek ba kalá řskťl pr;icc:

Jana Kosová, llospodářské vztalry USA a Německa - od roku 194B po 70.Léta, bakalářská
prácc IN,IS F-SV UK 2009,48 str.

Práce J. Ktlsové, bohužel, trpí poclstatlrou neujasněností, cl čem že to vlashlč - pilná -

autorka baicjá a píšc. V tlázvtt práce se hovoří o,,lrospoclářskýclr vztazích", v anolaci té]žL]

práce již o ,,prŮmvslu" a v kiíčových slovech již ,,hospodářské vztahy, tecly hlavní téma
práce, vŮbec nenajcleme... Níísto toho je tu zrníněrn,,arnerický vliv" a,,amerikarrisace". A šltl
vťrbec o celé Německo? To se tu rreříká. 'Ieprve na str. 1 vlastní práce se čtenář tlozvi, že
autorce jcie jen o zápaclní okupační zóny a poslóze o BRD, tecly o západní část clnešnílrcl
Ntimecka, nikoliv o jeho celek.

V úvocltr práce říká Kosclvá: ,,Prostř"ctlnictvírn arncrit_,ké okupacc, N.'[arsh.T1lova plárltr,
čler-rství v tnczinárrlclrríclr inshhrcích poc1 iaktovkou USA a spolupráce německých a

atrrerickÝch firern byltl Nětnccko otevřeno amelickému vlivu. Nórnccko bvlo
atncrikanizováno." (s,l) V čcm ale tkvěla clrta ,,atnerikanisace"? T';rk, jak je to tr,r rraztratictlcl,
bylo by lze mluvit cl ,,amerikartrisaci"praktrcky všech zemí celé zápaclrrí Evropy. i]vlo tornrr
vskutku tak?

V anotaci je řečeno: ,,Úkolem této práce je rraiézt ot,lpověď na otázktt, zcla byio
rrěrnecké lrospoclái,ství ocl roku 1948 až, po počátek 70. let pod sílicím americkýrn vlivcrn a jak
se tato skutečrrost projevovala v několika prťrmyslovÝclr oclvětvích" Je tu tecly postulováttt-l
pclsttrprró,,sílerrí" ;rmerickélrcl vjivu - něco, co tak expliciLrrě netvre]í literattrra a.ltri s.ltn.l
auttlrka v práci vlasttrě také netemaisuje. Ba v závěru clospív;i k opaklr (s.36)... Tak o c'ct,tt tctr
příbčh tecly jc? O,,amcrikanis.lci"? Její clefinici (citátern ze Sclrrtjtela) přináší irulorka na s. 7
práce (respl. v origirrálu v př,íloze s.47) a clefirruje ji jako,,přejímku h<ldrrot, forem clrování,
zpŮsobťr jec'lnání (rrikoliv,,zkušcností" - viz s. 7) , tltlrem, institucí, které byly rtlzšíi,eny v
USA." NIičím z tcllro sc ale Kosová v práci vlastně prakticky vůbec nezabÝvá, i kclyž v Ilí
naclšenč: oclkazuje na S. F{ilgelovou a její pražsku výuku k térnuž témafu (s,8). A přitclm S.

FIilgcr ve svó velrni úspěšné knize z r,2004 (tu ale Kosová rrccituje) pojeclrrává právě o
ttichto ! aspektcch ,,amcrikelnisace zápacloněmeckólrtl lrtlspotltiř,srrí", rrikolir,. cl ptllthí:tn
transferlt tccJrrrologií nebo o boji o poclílv na trhu aut a pneunratik. Čterraii,si postuprrě
z,c>uiá....

Prácc je rclzclčller-ra c]o úvoclu s formulací tczí a struktury práce .r sc zlrotltrocetrítr-t
literatu1,, clo čtl,ř cl-rrorrologickv srukburovaných kapitol o promč:triich stavu rrčrrrcckóho
pl,Ůmvslu (hlavnč automobilovÝ průmysl, gumárenství a pro 60. léta i infclrmační
technologic), IVásleclujc závčr, seznam použiýcl-r pratner.ů (včetnč rozlrovtlrtt s prof.
Statrislavem Kar:ucrern), bohatÝ sezl]am literatury a interrrctovÝclr zcirojů, resumé v čtlštirlč: i

angličtirrě a pi,íltlhv.
Jakó.jsotr tecly tczc této práce? V úvoclu (s.2) autorka nabízi hypotózu "žc v ttlr-trtcl

tlbclobí v Německu probíhala intenzivní amerikaniz.]ce - respektive sílící anTerickÝ vlir,.
Avšak tato práce potvrclí, že nejcn Amerika měla vliv r-ra Nčmecko, alc žc i Něrrrecko lrr;iltl
clŮlcžitotl roli prcl S|rojtlrró st.it1.." Jc tcciv,,amcrikarrisacc" iclerrtická s,,hrát clůlcžittlrr rtlli"?
.\ je za těcl-rto okolností pro téma rclevatrhrí uvést jako rnetotlu,,analÝztt", proveclenou,,lli]
příkl.1clcch někcllikar oclvětr,í průmyslu a společnostcch (sicl)"? Mclžr.á by sc;tuttlr,čina silttacc
usrlacinila, ktll"bi, provecila skutcčnou kritiku (a rre pclulró.rrlcltace) P11191,ýclr prací, tl Ilěž stl
opřela. Taktc; jerl porrěkucl bezlrlavě a bez kritckého prověi,er-rí kompilovala clílčí úclaje z
různé literattrry a lvcbovÝch atlres (rrěkcl1, clokoncc bez uclátrí auttlr;r příslušrréhcl tertu).l

r Srovnej např. str, l8. kcte autorka píše o ..násleclných norirnberský,clt prilceseclr" roku l948, týkalících se rn.i,

pťisobcní IG lrarbcn v kontextu s OsvětiIní, Autorka se tu odvolává v pozn 5l a 52 na rvebové stránky bez

.jasirého autorství, zato však s vellni dobrodružrrýrni úvalrarrli. Podobnč dále nezkourrrá, kdo.je Peer lIeincIt
7po7,n. _53 a rla čenl zal<ládá své soudy. Autctrka přitorn tyto podivuhodnosti (až obscerlity; bez zau.jctí kritickóho
postoic zascluv/t do sl,ého vlastního textu,



Ncrrí Pochyb tl tom, že Kclsová prošla porněrně rozsálrlou (velrni často ovšem
,,firemnÍ" lrebo stranicky zatrjatou) literaturu, bolružel z ní však vybírala spíše rrcověřitclrré
technické cleta-rily a subjektivní soucly rrež aby na ní postavila rrějaké korrcepční pojetí svélrcl
tématu. lvIísttl lo1ro konstruuje - někcly pravclěpodobnější, jirrciv mérrě pravclěpoclobné -
lrYPotézv, které naclále neprověřuje (exernplárně závěr stlanv 20). NaprostÝ slriuk včcr-iÝclr
ncsmvslťr, omvlŮ a nejasností tak např. přináší - nesvstémově vložerrá - kapitola 4,1 cl
inforrnačrrích teclrrrologiíclr (viz s.22).2 S úspěclrem ;í co do nesmyslnosti korrkuruje rrapř.
prvý oclstavec kapitolv 5 o 70. letech (s. 31).

I kclvŽ by bvlo nutno komentovat a korigovat většinu stránek (n;rpř. ,,ol,,novit
německou sttverenitu" se,,,podařilo" nikoliv roktr 1954, nýbrž až rok poté - srovnej s. 11),
obraťme ptlzornost k svstémovýrn otázkárn: práce by potřebovala jasné kontr_rry: infornlace c-l

tocích invcstic mezi USA a BRD, o obrafu a vývoji saicla vzájenrrrého obchoclu, c,l poclíleclr rr.t
blru, o smluvním zajištěrrí těchto obchodníclr a techr-rologickÝch toků a prclcesů na státr-rí
Úrovni, o stážíclr managerů a školení techniků, o vazbě rTěkte.rÝch ,,civilních" od.u,ětví na
stáhrě clotovanÝ (nebo spojene,ckv blokovarrÝ) zbrojr-rí výzkurn a výrobu atc]. '_[o vše ]ze
v literatuře clolrleclat, Pi,eclevším si však autorka tnusí ujasnit, o čem hodlá psát (viz ťrvclcl
posuclku), Oc1 toho je třeba oclvinout kritický výběr literatury a konkrétní klacicní otázek,
arg;umerrtaci, interpretaci r,ÝsleclkŮ, Téma je ovšem rr;r bakaláí,skou práci ncúnrěrně rozsáh[ó
(bYlo bY velkÝm soustenr i pro clisertaci). Doporučuji ho raclikálně z,úžltzl - má-li autorka
oPravdu zájem o amerikatrisaci - zamčřit tatn, kam ukazrrje Sclrróter a Iiilger. Pak br_rclt:

autorka moci přezkoutnat i své závěv ze s. 37, týkající sc např. lrtrclby, filtnů atcl.
Amerikarrisace př,ece není prvoplánové otlecné a bezvýlrraclně rcceptivtlí lraclšení
,,Amerikou".

Autorka by měla zkusit napsat svoji práci ještě |eclnou a

I't,trl. Dr,, Jiií I't,šek

- Str.22:..Sielnens už roI<u l967 koupil Zuse AG. Přesto ale zůstávaIa IB]Vl dorninantní na nčmeckérn trhu,"
'I'ecly Siernens koupil l967 ce lkenr 70 % odílů počítačové flrnlr,,Zuse KG ! od firnr1, BBC, která f'irrnu ZLrse KC
pře.lalajižroku l964azb,vlých3()%paksiernensovi prdaIaažroku l97l.Cotoalerrráspolečnéhosdorrrinarlcí
lBM. která vyráběla děrnoštítkové plotocolnputery, již pro nacisty?
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