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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Svůj cíl formulovala autorka 
takto: „Cílem práce je ukázat, že jazzová diplomacie a šíření americké kultury do jisté míry ovlivnily 
procesy [v] zemích východní Evropy během 80. let, jak bude předvedeno na příkladu Československa a 
Polska.” (3) Práci tvoří tři kapitoly. První je věnována konceptuálnímu rámci kulturní diplomacie, 
druhá specificky jazzové diplomacii a třetí vývoji jazzu za železnou oponou. Oceňuji, že se autorka 
pokusila nejen zmapovat konkrétní projevy americké kulturní diplomacie za studené války, ale také o 
zamyšlení nad funkcí „měkké“ diplomacie obecně.  
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Předložená práce 
má logickou a promyšlenou strukturu, používá relevantní zdroje. O své metodologii se autorka 
konkrétně nezmiňuje. Oceňuji, že se šíře zmínila o působení redaktora Willise Conovera v anglickém 
vysílání Hlasu Ameriky. Jako kdysi pravidelný posluchač jeho slavného pořadu Music USA, Part 2, 
Voice of America Jazz Hour, který byl vyhrazen jazzové hudbě, mohu jen upozornit, že vysílání VOA 
v anglickém jazyce nebyla komunistickými režimy rušena a že si tyto pořady tehdy jazzoví příznivci 
nahrávali na (z dnešního pohledu) dosti primitivních zařízeních. Conover měl velmi sonorní hlas, 
mluvil pomalu a zřetelně, a nijak se nepouštěl do politických témat. Jeho přijetí v Polsku bylo 
nadšené, dokládá to i LP z produkce polského státního vydavatelství Muza. Mohu osobně dosvědčit, 
že stejně nadšeně byl uvítán v pražském Divadle hudby v Opletalově ulici, přestože se jeho jméno 
nikdy v československých médiích neobjevilo.  

 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Autorka nerozlišuje mezi dvěma rozhlasovými 
stanicemi resp. servisy, stanicí RIAS určenou pro obyvatele západního Berlína a východního 
Německa a sítí AFN (American Forces´ Network), která byla a je zaměřena výhradně na 
příslušníky amerických ozbrojených sil (není tedy nástrojem diplomacie). Vysílání AFN z Mnichova 
(AFN Munich) bylo do konce 50. let, kdy byla frekvence předána německé stanici Deutschlandfunk, 
velice dobře slyšitelné a oblíbené i po celých Čechách. // Autorka na více místech píše o 
„amerických myšlenkách“ (např. 11). To je příliš obecné. Asi měla na mysli myšlenky podporující 
svobodu a demokracii. Pochybuji, že se v SSSR ozvala kritika vojenské okupace Maďarska v r. 1956 
(10). Termín „protiamerické názory“ (15) by stál za dekonstrukci. Proti USA jako zemi? Proti 
americké vládě? Proti americké zahraniční politice? Formulace „spor ohledně vojenské okupace 
Berlína“ (17) je dosti nepřesná, tehdy šlo spíše o tlak SSSR a NDR na politické zakotvení západního 
Berlína. Formulace „americká slabina přítomnosti rasové segregace“ (17) je prostě ošklivá. Tvrzení, 
že Afroameričané „neměli v USA základní občanská práva“ (18, opakuje se na str. 23) je příliš 
paušalizující. Zákon o občanských právech vstoupil v platnost v r. 1964, do té doby byla občanská 
práva černochům upírána jen v některých jižanských státech. Pěknou úvahu jsem našel o strategii 
pro prezentování amerického jazzu (22). Klasickým textem, v němž se zračí sovětské oficiální 
odmítání jazzu za vlády Josifa V. Stalina, je bizarní brožura Viktora Gorodinského Hudba duševní 
bídy, která vyšla i česky v roce 1952. Pražské jazzové dny (37) pořádala Jazzová sekce zela veřejně 
v letech 1974 až 1979; poté byly další dva ročníky režimem zakázány. Na str. 38 se objevuje jakýsi 
„Czmir Hunst“; jde o aktivistu Jazzové sekce Čestmíra Huňáta.  

  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Předloženou bakalářskou práci považuji za kvalitní, 



přínosnou, za příspěvek k soft power diplomacii. Oceňuji autorčiny úvahy o ní v podmínkách 
studené války a ideologického soupeření.  

  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 
tři): 
 - Pokuste se charakterizovat rozdíly mezi postavením jazzové hudby v Polsku a 
v Československu v 50. a v 60. letech 20. století, s ohledem na kulturně politickou situaci v obou 
zemích. 
  
  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): Doporučuji přijmout k obhajobě, navrhuji známku 
výborně. 
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