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Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Radka Vosáhlo  

Název práce: Mototown Detroit“ – Hospodářská a sociální proměna města od konce 19. 

století do roku 1941 

Jméno oponenta práce: PhDr. Jaromír Soukup, 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  2-3 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  2 

 

Stručné hodnocení: 

Diplomantka založila svoji práci především na studiu sekundární literatury, primární materiály 

představují vlastně pouze dvě knihy memoárů a jedna edice nejdůležitějších momentů vývoje 

Detroitu; stejně tak mi v práci schází studie a monografie k dění ve Spojených státech 

amerických v dané době. 

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Autorka v úvodu své práce tvrdí, že jejím cílem bude „zjistit jakým způsobem se vyvíjel 

samotný Detroit a zda jeho rozvoj korespondoval s celkovým vývojem Spojených států 

amerických.“ Spíše se ovšem zaměřila právě na samotný vývoj Detroitu. 
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___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

V práci bych čekal, že se diplomantka bude více zaměřovat i na důsledky automobilového 

průmyslu na život obyvatel Detroitu. 

___________________________________________________________________________ 

   

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 2 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 2 

 

Stručné hodnocení: 

Pramenný materiál autorka příliš nevyužívá, je spíše jakýmsi doplňkem sekundárních zdrojů. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Ke kvalitě zpracování nemám zásadnější připomínky. 

___________________________________________________________________________ 
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6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Jak jsem již uvedl výše, diplomantka svoji práci založila převážně na studiu sekundární 

literatury. Spíše než o důkladnou analýzu tématu jde o jakési shrnutí vývoje. V úvodu své práce 

navíc autorka tvrdí, že dění ve městě zařadí do souvislostí dějin USA. Zřejmě v průběhu psaní 

zjistila, že jde o příliš rozsáhlou problematiku, kterou nejde ani v rámci diplomové práce 

dopodrobna zpracovat. Já sám bych očekával, že diplomantka bude věnovat mnohem více místa 

každodennímu životu a problémům ve městě na pozadí automobilového průmyslu. To řeší až 

v posledních kapitolách diplomové práce a právě v těchto částech se hodně projevuje absence 

dobových materiálů. I přes své kritické připomínky si ale myslím, že se jedná o kvalitní práci, 

která splňuje nároky kladené na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jaký vliv měla ve dvacátých letech 20. století ve městě mafie?  

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: velmi dobře 

 

 

 

Datum: 16. června 2016       Podpis: 


