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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. David Richter 

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

souvislostech 

Jméno vedoucího práce: prof. PhDr. František Stellner, Ph.D. 

 

 

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

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  2 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

Autor využil vydané prameny americké provenience, především prameny osobní povahy 

týkající se nejvyšších představitelů americké vlády v období po občanské válce – U. S. Granta 

a A. Johnsona. Z dobového tisku využil metodou sondy informace z pěti amerických listů 

různého politického směřování. 

Z odborné literatury využil především americké a české studie. Český specialista J. Opatrný je 

zmíněn v úvodu, ale jeho práce nejsou v seznamu použitých zdrojů. 

Velmi oceňuji využití odborných časopisů – např. The Journal of Southern History, Journal of 

Black Studies, The Florida Historical Quarterly, Journal of the Civil War Era. 

Oceňuji velmi podrobnou heuristiku, využití elektronických databází a velmi kvalitní 

hodnocení použitých zdrojů v úvodu. 

Heuristika byla provedena velmi kvalitně, jsou zahrnuty klíčové zdroje, autor prokázal velkou 

píli a erudici. 

Z dílčích opomenutí v rámci heuristiky– Popularizující přehled všech prezidentů J. Heidekinga 

není vhodným zdrojem pro vědeckou práci. Odkaz na Inflation Calculator neuvádí I. Webstera 

jako „autora“, navíc podobné pomůcky je nutno „ověřit“ v odborné literatuře – v tomto případě 

statistické a cliometrické. Dále např. položka 16 je název časopisu The Journal of the Louisiana 

Historical Association, v položce 17 jinak: Louisiana History: The Journal of the Louisiana 

Historical Association. Článek v deníku The Washington Post (2018) není přísně vzato 

vhodným zdrojem pro vědeckou studii. Pokud by se v práci srovnával přístup dnešních novin 

k dané problematice, vyžadovalo by to načíst více článků.   

___________________________________________________________________________ 



                             

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin  

Ústav světových dějin 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

Tel.: (+420) 221 619 207 
 

usd@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
 
 

   
 

 

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

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 2 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 2 

 

Stručné hodnocení: 

Práce byla zadána ještě v semináři prof. PhDr. Aleše Skřivana, CSc.: „Práce analyzuje politický 

a sociální vývoj ve Spojených státech amerických v letech následujících po občanské válce, 

sledující historické období mezi lety 1865 a 1877. Pozornost je věnována zejména politickým a 

ekonomickým změnám v rámci procesu tzv. rekonstrukce a vývoji sociální pozice bývalých 

otroků s důrazem na společenské konflikty ve státech bývalé Konfederace. Sekundární 

pozornost je věnována i zhodnocení širších dobových trendů a událostí, souběžných s 

průmyslovým rozvojem poválečných Spojených států.“ V rámci působení v mém diplomovém 

semináři Bc. Richter zúžil téma na analýzu tzv. rekonstrukčního období od první poloviny roku 

1865 přes údobí působení prezidenta Andrewa Johnsona až do nástupu prezidenta Ulyssese S. 

Granta v roce 1869, omezil orientaci na hospodářské dějiny a dějiny postavení afroamerického 

obyvatelstva.  

Metodologicky práce vychází z politických dějin, právních dějin, biografické metody a 

standardní práce s prameny (historická metoda). V úvodu mohly být ovšem metody popsány 

obsáhleji, neboť autor se omezil na konstatování: „Ve svém výzkumu jsem zvolil přímou metodu 

výzkumu zejména při práci s prameny. Tyto prameny zahrnují dobový tisk, zápisy ze schůzí či 

autobiografie… Protože metoda biografická v mé práci hraje nezastupitelnou roli, postavil jsem do 

významné míry extenzi své práce na detailní osobnostní analýze nejdůležitějších dobových aktérů… 

Přímou metodu při zkoumání sekundárních zdrojů jsem uplatnil také při kompilaci údajů o činnosti 

federální agentury nejčastěji označované jako Freedmen’s Bureau.“  

K současným sporům o výklad období rekonstrukce, klíčovým institucím a historiografickým 

„školám“ se autor nevyjádřil, nicméně využil reprezentativní výběr kvalitní a nejnovější historické 

produkce. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 
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Práce je rozdělena na úvod, závěra 10 kapitol. Praktickému dopadu rekonstrukce se věnují 3. a 

4. kapitoly, politickému pozadí 5.-7. kapitola.  

Autor úspěšně sumarizuje a analyzuje komplexní společenský a politický vývoj v USA s 

důrazem na změny v jižních státech. Koncentruje se na analýzu vztahů prezidenta Johnsona a 

republikánského Kongresu, právně-historickou analýzu poválečných ústavních dodatků, 

zmiňuje též rasově motivované násilí na území Jihu, neúspěch humanitární činnosti federální 

agentury Freedmen’s Bureau a věnuje se popisu prezidentských voleb roku 1868.  

Práce má standardní rozvržení, nechybí žádná část stanovená příslušnými předpisy.  

Závěr je pouze na s. 85-87 a předkládá hlavní zjištění a jádro odpovědí na výzkumné otázky. 

 

___________________________________________________________________________ 

   

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

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

V práci převažuje kvalitní výklad a popis, autor kriticky hodnotí prameny, porovnává je a 

formuluje vlastní závěry. Pasáže podepřené studiem vydaných dokumentů a odborné literatury 

se vyznačují výbornou kvalitou. Cenné je propojení politických a právních dějin. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 2 

 

Stručné hodnocení: 

Po formální stránce je studie standardně vybavena, vyhovuje požadavkům kladeným na tento 

typ práce. Struktura práce je logická.  

Občasné „překlepy“ se též objevily např. nejsou občas mezery mezi číslem poznámky a textem 

poznámky pod čarou. 

Biografická poznámky ve formě informace o jednom autorovi - Profesor ústavního práva při 

Loyola University v Chicagu – je poněkud kusá. Možná by stačilo podat přímo v textu, že se 

jedná o současného amerického právního historika. 
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___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Autor se vyvaroval metodologických a faktografických chyb, opřel analýzu a popis o kvalitní 

nejnovější americkou vědeckou literaturu a předložil velmi kvalitní původní studii. Velmi často 

se zdařile pokusil o vlastní interpretaci.  

Po formální stránce je studie standardně vybavena, vyhovuje požadavkům kladeným na tento 

typ práce. Jazyková stránka je na velmi dobré úrovni, úprava práce vysoce profesionální.  

Student se velmi aktivně účastnil diplomového semináře, během psaní práce pravidelně 

konzultoval a spolupracoval s vedoucím práce. Původně byla práce zadána a vedena prof. PhDr. 

Alešem Skřivanem, CSc.  

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Diplomová práce jednoznačně splňuje nároky na tento typ práce. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

viz text 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: 

 

velmi dobře 

 

 

Datum:  10. 1. 2021     Podpis: 

 

 

 


