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Martina Tučková se ve své bakalářské práci věnuje fenoménu amerikanizace, který po 

první světové válce ovlivnil (nejen kulturní) dění na evropském kontinentu. Jde o téma, 

kterému se zejména v posledních dvaceti letech věnovala řada zahraničních historiků. 

V našem prostředí jde ale naopak o téma málo zpracované a to jak z pohledu světových, tak i 

českých dějin.  

Autorčiným cílem je na příkladu Francie a Velké Británie zkoumat pronikání americké 

kultury, podnikatelských zvyklostí atp. do Evropy. Své pojednání začíná úvahou o pojmu 

Amerika, které se stalo a dodnes je synonymem pro Spojené státy. Dále se pak zabývá 

amerikanizací v evropských souvislostech. Charakterizuje ji jako jednosměrný proces, který 

však nebyl Evropany přijímán bez výhrad. Autorka se přitom věnuje jen její první fázi, která 

trvala do konce meziválečného období.  Poukazuje přitom na hospodářské úspěchy USA před 

první světovou válkou a současně i na ekonomickou krizi 1893, která vedla ke zvýšení zájmu 

Američanů o obchodní příležitosti mimo americký kontinent. Jde skutečně o milník ve vývoji 

amerického intervencionismu, současně ale Tučková mylně klade počátky amerického 

exceptionalismu až do závěru 19. století. Ten měl přitom kořeny již v koloniální minulosti 

země a na přelomu 19. a 20. století docházelo pouze k jeho postupné reinterpretaci směrem 

k větší angažovanosti USA ve světě. V této úvodní části práce je patrná určitá interpretační 

nejistota autorky, která vychází z nemnoha titulů odborné literatury. Velmi zřetelné je to na 

příkladu první světové války. 

Vzhledem k tématu jde sice o méně významný nedostatek, šíření americké kultury do 

Evropy však válka významně urychlila. Autorka přitom správně upozorňuje na činnost 



Committee on Public Information, informace o jeho činnosti ovšem čerpá jen z obecněji 

zaměřeného díla spíše přehledového charakteru. Existují přitom velmi zajímavé studie 

detailně analyzující americkou válečnou propagandu (např. od Alana Axelroda a Claytona 

Funka). Je škoda, že se autorka nepokusila hlouběji analyzovat příčiny poválečné popularity 

USA v Evropě, která nesouvisela jen s jejich pomocí vítězným mocnostem Dohody či jejich 

ekonomickou a kulturní silou (soft power). Amerikanizace přece zasáhla i poražené země vč. 

Německa. Příklon Evropanů k Americe tak souvisel i s deziluzí Evropanů z poměrů v Evropě 

samotné. 

Stěžejní částí práce jsou 2. a 3., ve kterých autorka mj. zkoumá sílící amerikanizaci 

Paříže a Londýna. Poukazuje přitom na některé její méně známé rysy. Jde například o 

působení bývalých amerických vojáků afroamerického původu v poválečné Francii. Přínosná 

je také část věnovaná přijímání amerických podnikatelské kultury v zemi. Současně ale 

autorka doložila, že se amerikanizace na francouzské půdě setkávala i s odporem. Podobně se 

Tučková věnovala různým aspektům amerikanizace ve Velké Británii. Zabývala se nejen 

pronikáním americké kultury, hlavně jazzu, ale i americkým vzorem inspirovanou 

modernizací britské ekonomiky.  

Přes určité nedostatky Tučková předložila kvalitní bakalářskou práci, která odpovídá 

standardům FF UK. Doporučuji ji proto k obhajobě.      
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