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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Autorka předložené bakalářské diplomové 
práce uvádí, že jejím „hlavním cílem je ukázat strategii,  jakou americká vláda využíala konzumerismu a 
spotřebního zboží k legitimizaci svého režimu v zahraničí.“ Svoji práci označuje za případovou studii. Její 
formulaci o „legitimizaci režimu“ považuji za přinejmenším nevhodnou. Jsou snad nějaké pochybnosti o 
legitimitě amerického politického systému? Pokud autorka takové pochybnosti má, měla je formulovat. 
Posuzovanou práci tvoří tři kapitoly: 1. Konzumerismus v kontextu poválečného vývoje, 1945-53, 2. 
Eisenhowerova éra, 1953-59, a 3. Americká národní výstava, Moskva 1959. Autorce připomínám, že 
prezidentství Dwighta D. Eisenhowera skončilo až v lednu roku 1961. 

2.  VĚCNÉ  ZPRACOVÁNÍ  (náročnost,  tvůrčí  přístup,  argumentace,  logická  struktura,  teoretické  a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Rozboru pramenů autorka 
věnuje jediný odstavec (!) na str. 3. Značnou část 1. kapitoly tvoří krátké popisné odstavce, ovšem s odkazy na 
zdroje,  z nichž není  nijak patrné,  co v nich autorka  říká nového,  co vymyslela.  V této části  autorčin text 
působí  jako stručné  resumé toho,  co vyčetla.  Takovýto způsob psaní… V práci  se objevují  některá  dosti 
nepravděpodobná tvrzení, např. toto: „Už od roku 1880 Spojené státy jednoznačně dominovaly světovému 
trnu se spotřebním zbožím.“ (5) Proč ne třeba od roku 1890? 1885? 1930? O dominanci USA přesně od roku 
1880 mám vážné pochybnosti… Na str. 11 se dočteme, že časopis Amerika, vydávaný v ruštině, „neobsahoval 
žádné reklamy nebo klasické články.“ Nevím, co by mohly být „klasické články“ jiného než články, a těch,  
oproti tvrzení autorky, časopis přinášel  mnoho. Ještě dodávám, že autorčin seznam použité literatury není 
nijak strukturovaný. 

3.  FORMÁLNÍ  A JAZYKOVÉ  ZPRACOVÁNÍ  (jazykový  projev,  správnost  citace  a  odkazů  na  literaturu, 
grafická  úprava,  formální  náležitosti  práce  apod.):  seznam  pramenů  nijak  nestrukturovaný.  Je  vskutku 
iritující, že autorka u poznámek č. 15 až 22 odkazuje k jedinému prameni, její text tak vzbuzuje dojem, že se 
v příslušném autorčině  textu jedná  o  pouhé převyprávění  toho,  co  vyčetla  ve  zdroji,  na  který  odkazuje. 
Autorka uvádí anglické názvy tam, kde by bývalo vhodné uvádět termíny v původním jazyce, například píše 
o sovětské propagandistické kampani „hate America“ (15). Výstava ve východním Německu po roce 1953 se  
určitě  nejmenovala  „Live  Better  –  More  Beautifully“  (27),  sovětský  list  Litěraturnaja  gazeta autorka 
překřtila na „Literary Gazette“ (46). Na stejné stránce čteme i názvy „Izvestia“ a „Komsomolskaya Pravda“. 
Autorce rovněž uniklo, že „John Doe“ nemohla být žádná konkrétní osoba, že to je zde zobecňující název pro 
typického  Rusa.  Autorka  dále  tvrdí,  že  na  konci  20.  století  „se  mimo  USA  začaly  vytvářet  menší  
konzumeristické trhy s vlastním specifickým zbožím, například v Japonsku…“ (40). Vysoce kvalitní výroba 
japonského spotřebního zboží  i  trh se v Japonsku i v západním světě prosadily již v polovině 60. let  20. 
století, do té míry, že japonské zboží už tehdy kvalitou i designem předčilo americké a západoevropské zboží  
(auta,  motocykly, elektronika, kamery atd.).  Kongres USA (ve Washingtonu) je jedinečný, proto musíme 
vždy psát „Kongres“, nikoli „kongres“. 

4.  STRUČNÝ  KOMENTÁŘ  HODNOTITELE  (celkový  dojem  z  bakalářské  práce,  silné  a  slabé  stránky, 
originalita  myšlenek,  naplnění  cíle  apod.):  v 1.  kapitole  nacházíme  velice  stručné  charakteristiky.  V čem 
spočívá  autorčin  přínos?  Celkový dojem je přinejlepším smíšený.  Na  jedné straně  je  třeba  ocenit,  že  se  
autorka poprala s početnými prameny, že odvedla dost velké množství práce. Na druhé straně kvalitě práce 
uškodil její popisný charakter. Originalitu myšlenek jsem v práci nenašel, snad až na závěrečné dva odstavce 
(38). 
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5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
(1) Je „konzumerismus“ vskutku americkým vynálezem? 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
Doporučuji  k obhajobě,  v případě  jejího  úspěšného  průběhu  navrhuji  přinejlepším  hodnocení  3 

(dobře) .

Datum: 25. května 2017. Podpis:

2


