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,Iana Kosová [Irlspotlářské vztahy Německa a USA- ocl roku l948 po 70. léta

Předkládar-rili bakalářsklr Práce se zanrčřuje na významlloLl ir tla cloposr_rcl zř,íclka zpraco.,.ull,antltt
otázkLr hosPoclářských vztahťt t-]SA a Německa po drLrlré svčtover r,álcc. Kosor,,á sc věnr_rje pojrrrLr
anerikanizace v lrospodár'ské oblasti - konkrétnč se zaměřila rla clílčí stLrclie včnLrjící se ptcclcvšínl
ar-ttotnobilovórnu a clrernickétlit prťtr"nvsIu a oborťrrl r,ěnujícírn sc výr,o.ji irrfbrrnačních techntlIogií.
Na zaČlrtku své práce si l(tlsovii v,,,-tyčuje lrl,potézu o neustále sílící anrcrikanizaci Spolkovcl
rePublikv Něnlccko. ktcrou však v závěrr: své prácc zcela relevatltně l,yr,,r;rcí. a nahrazr_rie clúkazcrll
o treirclu nejprve sílící a poté v 70. leteclr r-rstupující amerikanizaci,

(ielá Prirce. na jejírnŽ ťtvc'lcitt rrezŮstaly opomenuty kapitoly i,čnuiící se zhodnocerií poLržité litcrattlr1,
a vvntezcní základních pojnlú (arnerikanizace. Fordův způsob výrtlb1,), je členěna chronologickl,rta
obclobí (l) oc1 roku l948 do l<once 50. le1, (2) rra 60. lóta a (3) na léta 70. \,c r.,šcch tčchto obclobíclr
se snaŽÍ Koso',á sle:{9y211 r'ývo.j ve r,šech r,í,šc znlíněnÝch prťrnry,sltlr,ých oclvět.n,íclt.'íato část prirce
v'Ykaztrje z lrlediska autclra tolroto postrdkLr nčkteré rleclostatky. Ačkolil,zcle Kosoyti prirctr;c s
vclkýrn tnnoŽstvítrl zdrojťr a dat. není text přelrleclně struktLrror,,árl a čtcntii,se tnísty r,.clclailccIl
zlrácí. V závčrLr pak bohužel clr1,,bí jasnčjší syntéza a začlcnění výr,oje (tecll,nástupu a poté ťrsttrpLr)
anrerikatlizace do širšího politickóho, sptllečenskélro. kulturníIro atp. Rárnce Spolkor,,ó repr_rblik1.
NČmecko. Zcela zaneclbatelné ncdostatky,,vykazuií íbrnrálrrí hlediska textu. přcklepl,a filrnrátol.árrí.

C]elkol'ě llii lllllc PŮsobí předložená bakalářská práce pozitivním clojrncIn..Ic postar,,cna rl:i širokérll
Í'utldu zalrraniČní literatr-rry a dalších zdrqů. Zd.e je ntttt,té připonlenoLtt, že právě neclostatek
t'clevantní liter:aturY' vČrrující se anrerikarlizaci něnreckého hospoclářství ztěžoval Kosovó priici
nejl'Íce. Ktlsová také provcdla řízený rozhovor s prof. Kargercn. r,e kterénr si ověřila některé svci
tezc a cioPlrrila..hluclrá místa", která zbyla po strrclir-r literatury..Iako r,.edotrcí práce pak nlusíIn
P()Zlllit1renat. Že Kosor'Ír přisttrpovala ke svéIllt_t úkolu zodpor,čcině a snažila sc plrlit racly. a
c-ioPorLtČení oponenta. Rozhoclnč se tak nejeclná o práci šitor_r ..lTtlrkou.|e hlou,'.

Vzhlcdcln l< r'ýŠc ul'cdcrlóntu rrarr!ru.ji lral<aliitYsl<ou prirci.lan1, Kostrr,ó hrltlnrríit stultnčnr
výbrrrnč.

V rlhha.|rlbě sc dttptlruču.ji zamčřit
l) Na širší r,\mezcní po.jrnu amerik:tnizacc

atp.
- v kultuře, společnosti, společenském chování

2) Na celkovÝ trend hospodirřského r,ývo.jc vc Sprrlkol,ó rcpulrlicc Nčnrcckrt od drulré
svčtor,ó v:ilky tlo ktlnce 7{). let.
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