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Posudek vedoucího bakalářské práce  

 

Martina Tučková, Londýn a Paříž: vliv tzv. „amerikanizace“ na západoevropské 

metropole ve dvacátých letech 20. století, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2015, 66 stran rkp. + přílohy  

 

Martina Tučková si pro svoji bakalářskou práci zvolila velmi atraktivní téma, a sice – 

jak napovídá již její název – analýzu procesu amerikanizace na příkladu hlavních měst Velké 

Británie a Francie – tedy Londýna a Paříže. Kromě atraktivity tématu an sich pokládám za 

důležitou rovněž skutečnost, že se mu čeští historikové doposud takřka vyhýbali; v tomto 

ohledu tedy měla Martina Tučková před sebou velkou příležitost „ukázat se“. 

Bakalářská práce má jednoduchou, nicméně logickou a dobře promyšlenou strukturu. 

Dost možná, paradoxně, nejtěžší byla hned první kapitola, v níž se autorka zabývala 

konceptem amerikanizace, tedy vymezením pojmu, nástinem historie Spojených států včetně 

jejich angažmá v první světové válce a také „zlatými“ dvacátými lety, tedy událostmi, jež 

měly pro její práci velký, ba přímo stěžejní význam. Tím se dostávám k časovému vymezení 

bakalářské práce, respektive právě k jejímu omezení se na – z amerického pohledu – Roaring 

Twenties, jež pokládám – nejen s ohledem na dalekosáhlé transoceánské dopady Great 

Depression – za užitečné a navýsost racionální.  

Jádro bakalářské práce tvoří druhá a třetí kapitola, jež jsou věnované vlivu americké 

kultury a amerického způsobu života (obecně amerikanizace) na poválečnou Paříž a Londýn 

v „bláznivých“ dvacátých letech. Pokud jde o francouzskou metropoli, autorka se zaměřila 

jednak na analýzu proměny životního v Paříži (nové vnímání světa, proměna role ženy ve 

společnosti, posedlost některými relativně novými fenomény, jakým byl například 
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sport), jednak na důsledky první světové války pro Francii (včetně těch, jež si Francouzi 

spojovali s Američany), ať už se jednalo o důsledky politické či ekonomické, o těch 

sociokulturních nemluvě – v tomto ohledu se soustředila hlavně na literaturu (Američané 

v Paříži), hudbu (jazz), kinematografii (vliv Hollywoodu)… Autorka neopomněla ani příjezd 

amerických legií do Francie v roce 1927, ba ani poměrně dramatickou „francouzskou“ odezvu 

na známý soudní případ Sacco a Vanzetti za oceánem.  

Ve třetí kapitole bakalářky, věnované Londýnu, se autorka zaměřila – podobně jako 

v případě Francie, respektive Paříže – na analýzu dopadů Velké války na Británii i na Londýn 

a poté na dílčí fenomény, příznačné pro proces amerikanizace, známý již z Francie (Paříže) – 

ekonomiku, kinematografii, divadlo… 

Závěrečná kapitola práce je vlastně jakousi – nikoli neorganicky – vloženou case 

study, případovou studií, věnovanou hudebníkovi Georgi Gershwinovi, jenž se pro Evropu ve 

dvacátých letech minulého století stal jedním z největších symbolů toho, o čem Tučková píše, 

tj. úspěšné amerikanizace. Proto zařazení této kapitoly do práce vítám. 

Pokud jde o hodnocení bakalářky jako celku, rád konstatuji, že Martina Tučková 

splnila cíle, jež si v úvodu vytkla. Vezmeme-li v potaz, o jak náročné téma se jedná, nemám 

problém s tím „odpustit“ autorce některé nedostatky, týkající se jak vymezení konceptu 

amerikanizace, tak hodnocení některých fenoménů, jež se v Paříži a Londýně na procesu 

amerikanizace podílely, stejně jako fakt, že ponechala stranou některé texty, jež by jí při práci 

nad bakalářkou prospěly. Práce je navíc skutečně výtečně napsaná, autorka mimo jakoukoli 

pochybnost prokázala literární talent, z práce je patrné nadšení, s nímž se tématu věnovala. 
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Ze všech výše uvedených důvodů bakalářskou práci Martiny Tučkové doporučuji 

k obhajobě a navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm „výborně“. 

 

V Praze, 30. září 2015  

 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze   

 


