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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce Anny Komrsové je věnována americké veřejné diplomacii – konkrétně tzv. jazzové 
diplomacii, kterou Spojené státy využívaly jako nástroj šíření pozitivního obrazu USA 
v zahraničí, a zejména ve Východním bloku. Cílem práce je „zachytit celkovou funkci jazzové 
diplomacie v americké zahraniční politice a její funkci vytváření pozitivního obrazu Ameriky 
v zahraničí,“ zkoumat úspěšnost jazzové diplomacie a její konkrétní dopady ve státech 
východní Evropy 9 (s. 3). Autorka si také všímá paradoxu, že zatímco USA v šedesátých letech 
20. st. využívaly hudby vycházející z afroamerické kultury a prezentované primárně 
Afroameričany za účelem vyzdvižení Afroameričanů jako symbolu úspěchu americké 
demokracie, ve skutečnosti byli Afroameričané povětšinou segregováni. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Práce je velmi pěkně napsána, autorka postupuje logicky, jasně definuje pojmy, s nimiž 
pracuje. V první kapitole se autorka věnuje zasazení tématu do kontextu americké kulturní 
diplomacie v době studené války a identifikuje hlavní nástroje, které USA používaly 
(American Houses, United States Information Agency, Hlas Ameriky apod.). V druhé kapitole 
se pak autorka věnuje samotnému projektu jazzové diplomacie a všímá si impulsů, které 
vedly k jejímu vzniku: „Sovětská propaganda šířila zprávy o americké rasové segregaci…, a 
proto bylo nutné také ve vnímání Ameriky odstranit a zvýšit její prestiž šířením pozitivních 
vizí o životě černochů ve Spojených státech. Za tímto cílem se State Department rozhodl 
v počátcích programů kulturní prezentace vysílat afroamerické umělce hrající klasickou 
hudbu do zahraničí“ (s. 14). Autorka si také všímá, jak se k programu State Departmentu 
stavěli samotní aktéři, tzv. jazzoví vyslanci: zatímco někteří program jazzové diplomacie 
vnímali jako příležitost k šíření své hudby a zvýšení vlastní prestiže, jiní byli vůči programu 
kritičtí a upozorňovali na to, že jazzová diplomacie má prezentovat USA jako rasově 
spravedlivou zemi, ačkoliv je s Afroameričany zacházeno jako s občany druhé kategorie. Třetí 
kapitola pak představuje, jaký ohlas měl projekt jazzové diplomacie v zemích východního 
bloku. Autorka se nejprve věnuje odezvě, kterou měly pořady věnované jazzu vysílané skrze 
Hlas Ameriky (Jazz Club a Jazz Hour). V této kapitole (konkrétně 3.2.1.) autorka píše, že se 
Willisi Connoverovi dostalo „ohromujícího přijetí“ a že virtuální komunita Connoverových 
posluchačů měla „v době státního monopolu na informace v socialistických státech 
mimořádný význam“ (s. 28) – možná by bylo vhodné tato tvrzení nějak kvantifikovat. Ve 
třech případových ministudiích se pak autorka věnuje jazzové diplomacii v SSSR, Polsku a 
Československu.  
Autorka dochází k závěru, že „v souvislosti s rolí Afroameričanů v rámci americké kulturní 
politiky představovala jazzová diplomacie jeden z největších paradoxů studené války“ (s. 39), 
přesto „významně ovlivnila vnímání USA v zahraničí tím, že do určité míry pomohla zmírnit 



následky krizí studené války a podpořit řešení konfliktů nenásilnou diplomatickou cestou. (s. 
40). 
 
Práci s prameny a literaturou nelze nic zásadního vytknout, ačkoliv je možná škoda, že 
v případové studii věnované roli jazzové diplomacie v Československu není kladen větší důraz 
na dobové zprávy o pobytu amerických jazzových hudebníků (např. zdali se o jejich 
návštěvách psalo v Rudém právu).  
 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po jazykové a formální stránce je práce na výborné úrovni úrovni, jen na několika místech se 
vyskytují drobné překlepy a chyby v  interpunkci. Poznámkový aparát je zpracován pečlivě. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Autorka si vybrala velmi zajímavé téma, které ještě nebylo podrobně zpracováno. Její práce 
představuje velmi zdařilou přehledovou studii, která zachycuje základní charakteristiku 
jazzové diplomacie a její implementaci vůči SSSR, Polsku a ČSSR. Práce je velmi čtivá, 
neobsahuje žádné zásadní prohřešky. Osobně bych doporučila, aby byl věnován větší prostor 
Československu a analýze dopadů jazzové diplomacie v ČSSR, ale to může být téma, kterému 
se autorka může věnovat např. v magisterské práci, kde již může více pracovat s archívy.  
 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 Jak fungovalo rozhodování a řízení programu kulturních prezentací? Jakým 
způsobem se vybírali umělci, kteří byli vysíláni jako jazzoví vyslanci? 

  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práce Anny Komrsové splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě s výslednou známkou výborně. 

 
 

 

Datum: 6. června 2015     Podpis: Jana Sehnálková  
 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


