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

 

Práce se zabývá snahami americké vlády používat konzumerismus v informační kampani v první fázi studené 

války. Cílem práce je zodpovědět, jakým způsobem a jak efektivně byla využívána myšlenka konzumerismu 

k propagaci amerického způsobu života a přeneseně k prosazování cílů americké zahraniční politiky. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

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

 

Jedná se o náročnou práci, která vyžaduje zhodnocení snah americké vlády v oblasti informační politiky. Práce 

vychází především ze sekundárních zdrojů, tvůrčí přístup spočívá v kombinaci myšlenky konzumerismu a cílů 

americké zahraniční politiky.   

 

Argumentačně práce vychází z dostupné literatury k tématu, nicméně operacionalizace jednotlivých kritérií 

úspěchu či neúspěchu by přispěla k větší přesvědčivosti autorčiných závěrů. Práce má rámcově logickou 

strukturu, i když se v ní míchají obecná zhodnocení s chronologickým popisem, což je pro čtenáře občas 

matoucí.  

 

V teoretické oblasti není práce příliš hluboce ukotvená,  například často zmiňované slovo propaganda není 

z teoretického pohledu dostatečně rozebráno, zejména s ohledem na to, že v USA nebylo v dobových 

materiálech používáno s ohledem na negativní konotace ve spojení s nacistickými a komunistickými snahami 

v této oblasti. Důležité rozlišení mezi tzv. bílou a šedou propagandou také není teoreticky vyargumentováno.  

 

Z metodologického hlediska je problémem práce, že vychází především z omezeného okruhu sekundární 

literatury k danému tématu a nejsou stanovena jasná kritéria pro hodnocení jednotlivých snah. Popis 

organizačních změn v rámci americké administrativy je sice důležitý, nicméně není nutně integrálně propojen 

s dalšími částmi práce.  

 

Autorka mohla podrobněji zhodnotit klíčové tituly z hlediska jejich hlavních tezí a závěrů a představit tak 

akademickou debatu na dané téma. Práce neobsahuje přílohy.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazykový projev autorky je na poměrně dobré úrovni, nicméně práci by prospěla podrobnější a pečlivější editace 

i přesnější formulování jednotlivých argumentů. Citace a odkazy na literaturu rámcově odpovídají standardním 

normám, v některých částech je však problematické odkazování pouze na jednu publikaci. Grafická úprava 

vychází z předložené šablony a nijak tedy nevybočuje z normy. Práce obsahuje všechny formální náležitosti. 

Větší pozornost mohla být věnována kritice sekundární literatury, která by pomohla vymezit základní problémy 

a diskuse kolem nich v rámci odborné veřejnosti.  

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 



Bakalářská práce se zabývá relevantním a aktuálním tématem využití konzumerismus k prosazování americké 

zahraniční politiky. Toto téma je zajímavá i s ohledem na aktuální koncept soft power a jeho úlohu 

v mezinárodních vztazích.  

 

Mezi silné stránky práce patří pokus představit konzumerismus jako součást amerických snah působit na 

zahraniční publikum.  

 

Ke slabším stránkám práce bych zařadil slabší teoretickou část, pouze naznačenou kritiku literatury i určitou 

metodologickou neukotvenost.   

 

Na práci je vidět, že je v částech závislá na překladu sekundárních zdrojů a některé pojmy jsou pak 

problematické, například „průmyslový návrhář“ na str. 3. Na str. 5 by bylo pro uvedení do kontextu vhodné 

zmínit roli Druhé světové války na vytváření vládních informačních kampaní. Některá tvrzení jsou časově 

neukotvená a vágní, například: „V tomto století se navíc poprvé objevily rozsáhlé vládní akce proti 

konzumerismu a jeho spojování s antiamerikanismem.“ Některá tvrzení by bylo třeba lépe vysvětlit, například 

souvislost líbání na veřejnosti s konzumerismem na str. 6. Na str. 8 je jasně vidět přílišná závislost na jediném 

zdroji.  

 

Emancipace žen je důležitý prvek, nicméně diskuse k tomuto tématu je pouze naznačena. Stylisticky jsou některá 

tvrzení příliš obecná, například: „Africký kontinent byl přímo pohlcen kolonialismem.“ Na str. 9 není jasné, kdo 

přesně zřídil USIS. Tvrzení na str. 10 „Jeho vedení podléhala více jak polovina zaměstnanců ministerstva,“ 

vytváří mylný dojem o důležitosti daných snah. Časové vymezení často chybí, například na str. 11 „V SSSR se 

ho nyní prodávalo na 50 000 výtisků.“ Autorka se mohla podrobněji zabývat opozicí Kongresu (v práci často 

chybně s malým „k“), která je opakovaně zmiňována, nicméně důvody nejsou podrobněji rozebrány.  Na str. 12 

je nepřesný překlad „Výstavy také probíhaly v karavanách“, zavádějící je také překlad ze str. 13 „Program 

informační mediální záruky“.  

 

Na str. 14 by bylo vhodné lépe vysvětlit, proč „zákon zakazoval distribuci informačních materiálů na území 

USA, nařizoval prověrky FBI veškerého personálu“. Na téže straně jsou výměnné pobyty označena za „pomalá 

média“, což působí matoucím dojmem. Z hlediska cílů práce by bylo vhodné lépe vysvětlit, v čem přesně 

spočívaly „čím dál manipulativnější metody“. Na str. 16 není uvedeno, kdo a proč spustil projekt TROY, a také 

se tam vyskytuje termín „psychologické operace“, který by měl být v teoretickém úvodu přesněji vydefinován 

právě ve vztahu k propagandě.  

 

Jazykově není přesná formulace „IIA se začal více angažovat ve středním východě.“ Str. 17 obsahuje další vágní 

tvrzení „V poválečné době se kladl důraz především na vybudování užšího vztahu mezi průmyslem a zahraniční 

propagandou,“ přičemž není jasné, zda se jedná o mediální průmysl či o spotřební zboží. Na str. 18 je nepřesné 

tvrzení „Byl také jediným prezidentem, který měl ve svém kabinetu poradce pro propagandu“. Na str. 20 je 

zmiňovaná beztřídní společnost, nicméně není jasné, nakolik byl tento termín opravdu oficiálně z americké 

strany používán.  

 

Důležitá je poznámka na str. 35 „Lidový kapitalismus zobrazoval silně zidealizovanou americkou společnost, 

což samozřejmě vyvolalo určitou kritiku.“ Touto kritikou se autorka ale dále nezabývá, nicméně pro prezentaci 

USA v zahraničí je klíčová. Na str. 26 je opět nepřesně „Zatímco lidé obdivovali výkonnost americké 

ekonomie“, má být spíše ekonomiky. Autorka také používá slova „exhibice“, nicméně má na mysli spíš 

„výstavu“.  Na str. 38 by mělo být velké Z, „o životní úrovni na západě“.  

 

V samotném závěrečném zhodnocení se mohla autorka obecněji zamyslet nad tím, co z práce vlastně vyplývá a 

jaké byly limity prezentace USA v konzumeristickém rámci.  

  

 

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

 

Proč americký Kongres opakovaně odmítal dávat prostředky na propagaci USA v zahraničí?  

 

Jaké jsou příklady bílé a šedé propagandy ve vztahu k využití konzumerismu?  

 

Jaké byly alternativy k využití konzumerismu při prezentaci USA v zahraničí a proč se nakonec neprosadily? 

  

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře až dobře v závislosti na výsledku obhajoby.  

 

 

Datum: 4.6.2017       Podpis: Kryštof Kozák, v.r. 

 

 

 

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. 


