
  
 
 

 
 

 

Ústav světových dějin  
Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. David Richter 

Název práce: Éra rekonstrukce po americké občanské válce v politických a 

společenských souvislostech 

Jméno oponenta práce: Mgr. Jiří Ellinger, Ph.D. 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

 

Stručné hodnocení: 

Velmi dobrý přehled v hlavní literatuře – chybí pouze aktuální práce (jinak opakovaně 

zmiňovaného) Erica Fonera The Second Founding: How the Civil War and Reconstruction 

Remade the Constitution z roku 2019, jejíž znalost by prospěla i celkové kvalitě práce – viz 

níže. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

 

Stručné hodnocení: 

Pokud bylo cílem práce popsat první období Rekonstrukce, do roku 1869 a nástupu prezidenta 

Granta, byl splněn. Není však zcela jasné, proč je jako mezník vybrán právě rok 1869, a 

nikoliv až rok 1877, kdy Rekonstrukce (a Grantovo prezidentství) fakticky končí. Takto je 

 

 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 
1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  2 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 
2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 2 
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„éra rekonstrukce“, jak zní název práce, popsána pouze v jedné ze svých částí, nikoliv 

v celku. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

 

Stručné hodnocení: 

Struktura práce odpovídá záměru deklarovanému v úvodu. Logičtější by nicméně bylo část 4 

(Politický a sociální kontext Rekonstrukce) zpracovat před kapitolou 3 (o Freedmen´s 

Bureau) a především lépe chronologicky i tématicky zařadit (a zpracovat) klíčovou 5. kapitolu 

o rekonstrukčních ústavních dodatcích. Nepříliš ústrojná je kapitola 9 a především nelogické 

zařazení N. B. Forresta mezi osobnosti rekonstrukčního radikalismu. 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

 

Stručné hodnocení:  

Není dostatečně analyzován ani interpretován (zcela klíčový a rozhodující právě pro první 

období Rekonstrukce 1865-1869, které výhradně autor – na rozdíl od období 1869-1877 – 

sleduje) spor mezi různými verzemi Rekonstrukce: verzí prezidenta Johnsona vs radikální 

Rekonstrukcí republikánského Kongresu po roce 1867. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

3.1 Je struktura práce logická 2 
3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 
v úvodu práce 

1 

4.1 Analýza pramenů a literatury 2 
4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 2 
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5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

 

Stručné hodnocení: 

Jazykově vynikající, s minimem chyb či překlepů (Olivera O. Howarda nelze označovat 

pouze jeho druhým jménem Otis), se zvládnutím anglické terminologie z US dějin. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Velmi oceňuji výběr tématu, které si Bc. Richter zvolil. Ani v rámci amerických dějin 

není v české historiografii příliš známo a zpracováno, byť (v kombinaci s občanskou válkou, 

na níž je kladen mnohem vyšší důraz i popularita) právě toto období tvoří základní rámec pro 

pochopení dalšího vývoje USA i mnoha sporů, které je utvářely po 20. století a rezonují i 

dnes. Odvaha pustit se do zpracování klíčového a nepříliš známého tématu zaslouží nejvyšší 

ocenění. 

Autor se rozhodl zpracovat pouze úvodní období Rekonstrukce, roky 1865-1869, do 

nástupu prezidenta Granta (byť název tomu neodpovídá a může vyvolat dojem, že zpracováno 

bude celé období Rekonstrukce, tj. 1865 – 1877). Toto rozhodnutí má svou logiku, bylo by 

však snáze obhajitelné, pokud by práce lépe vystihla dva základní rysy tohoto období: 1./ 

politický souboj mezi různými verzemi Rekonstrukce (tj. prezidenta Johnsona versus 

radikální verzi Rekonstrukce republikánského Kongresu od roku 1867) a 2./ lépe by objasnila 

a do celku práce (a to jak chronologicky, tak obsahově) zasadila klíčové tři ústavní dodatky 

(13., 14. a 15.) z tohoto období. 

Ad 1: Byť je vyvrcholení sporů Kongresu s prezidentem Johnsonem (tj. jeho 

impeachmentu v roce 1868) věnována samostatná kapitola, hlubší kořeny a příčiny tohoto 

střetu nejsou vyloženy. Zcela chybí kupř. zmínka o zásadním zákoně z roku 1867 

 

 

5.1 Stylistika a pravopis 1 
5.2 Použitá terminologie 1 
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(Reconstruction Act 1867), kterým radikální republikáni v Kongresu prosadili proti vůli 

prezidenta vlastní verzi Rekonstrukce Jihu. 

Ad 2: Hlavní témata daného období (tedy politický souboj o prosazení tří ústavních 

dodatků) je pojednáno mimo chronologický rámec a bez hlubšího vysvětlení jeho klíčového 

významu (kupř. autor dlouze cituje z dobového tisku projevy prezidenta Johnsona během jeho 

turné po USA v roce 1866, aniž by zmínil, že bylo součástí jeho kampaně proti ratifikaci 14. 

dodatku). Téma občanských či politických práv osvobozených černochů, jak je v Kongresu 

politicky nastolil již klíčový Civil Rights Act z roku 1866 (taktéž opominutý), je vyloženo 

útržkovitě a s několika omyly. Zcela mimo určující chronologický rámec popsané téma 

schvalování a ratifikace tří ústavních dodatků (přičemž 15. dodatek byl ratifikován až v letech 

1869/1870, tedy v období po nástupu prezidenta Granta, kterému už se autor vědomě 

nevěnuje) mělo být vzhledem ke své zásadní důležitosti osou práce. Zde by mohla pomoci 

znalost nejnovější studie (jinak opakovaně citovaného) E. Fonera The Second Founding z 

roku 2019, která se právě těmto ústavním dodatků věnuje. 

Přes uvedené rámcové výhrady oceňuji studii kolegy Richtera jako velmi dobře 

napsanou, se zvládnutím základní literatury i amerického pojmosloví, s dobře nastolenými 

hlavními otázkami zvoleného období i schopnostmi na tématu prokázat znalost jak 

předchozích, tak i následujících období amerických dějin.  

______________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

- Objasněte, proč bylo zpracováno pouze první období Rekonstrukce, do roku 1869 a nástupu 

prezidenta Granta, resp. proč při zaměření na toto úvodní období Rekonstrukce nebyla 

důrazněji analyzována jeho hlavní osa, tedy spor mezi různými verzemi Rekonstrukce 

(prezidenta Johnsona vs radikálních republikánů v Kongresu). 

- Popište detailněji dvě základní zákonné normy, schválené Kongresem v této době (Civil 

Rights Acts 1866 a Reconstruction Act 1867), kterým se ve studii nevěnujete. 
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- Popište základní typy práv (natural rights, civil rights, political rights, social rights) v 

daném americkém historickém kontextu, rozdíly mezi nimi a které z nich a jakým způsobem 

tvořily hlavní politické bojiště období Rekonstrukce. 

- Charakterizujte tzv. Dunningovu školu. Jaká byla její interpretace Rekonstrukce a v jakém 

období dominovala americké historiografii? Jak se k jejím závěrům staví dnešní bádání? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: 2 

 

 

 

Datum: 18. 1. 2021 Podpis: Jiří Ellinger 
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