
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 

 

Práci předložil(a) student(ka): Filip Kubeš 

Název práce: Vývoj afroamerické menšiny v Atlantě 

Vedoucí práce (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 

 

 

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

 

Student se věnuje problematice vývoje Atlanty, ze které se stalo pro černé obyvatele USA jedno 

z nejlukrativnějších a nejperspektivnějších míst pobytu. Tato práce se pokouší odpovědět na 

otázku, jaké faktory ovlivnily, že se z jižanského města, jakým je Atlanta, stalo černochy 

celonárodně vyhledávané residenční místo trvalého pobytu. Tomu odpovídá i struktura a forma 

zpracování. 
 

 

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

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

 

 

Práce je zpracována chronologicky, hlavním zkoumaným časovým intervalem je období 

čtyřicátých až sedmdesátých let dvacátého století s výrazným přesahem na obě strany. 

Individuální kapitoly se tak věnují jednotlivým úsekům historie města. V této práci byla použita 

metoda kvalitativního výzkumu, ve formě případové studie. Práce je podepřena dostatečným 

množstvím kvalitních zdrojů. 
 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Po formální i jazykové stránce práce plně vyhovuje kladeným požadavkům. 
 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Student si zvolil v českém prostředí poměrně nezvyklé a neotřelé téma, jeho práce je v tomto 

ohledu hodna pozornosti. Podařilo se mu načerpat rovněž úctyhodné množství informací o 

demografickém i historickém vývoji města z rozsáhlé odborné literatury, věnující se 

afroamerickým studiím. Nepodařilo se mu však plně rozvinout potenciál pro analytické 

zhodnocení těchto dat a podstatné části jeho kvalitativního výzkumu sestávají z deskriptivních 

pasáží. Prostor k zamyšlení a zhodnocení vývoje města se nelézá zejména v oblasti kvality 

vzájemného soužití bílých a černých Američanů, bezpečnosti, hospodářského vývoje a 

realistického zhodnocení dílčích pozitiv i negativ poválečné proměny města, ve kterém by 

student vzal v úvahu, že americká společnost vzhledem ke svému složení potřebuje velice 

silně především pozitivní příklady poukazující na benefity z pokojného soužití obou ras 

vyplývající.  

 

 

 
 



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

  

Představuje Atlanta opravdu americký ideál? Představuje afroamerický ideál? 

Jaké byly důsledky poválečného vývoje města pro bílé Američany, jak se odrazily 

v prosperitě města? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře. 
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