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Posudek vedoucího 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 vedoucího práce: PhDr. Jan Koura, 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  2 

 

Stručné hodnocení: 

Jedná se o specifické téma, ale vzhledem k jeho vymezení chybí více primárních zdrojů i 

sekundární literatury, která by danou problematiku zařadila do širšího kontextu vývoje v USA 

___________________________________________________________________________ 

 

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 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 3 

 

Stručné hodnocení: 

V úvodu nejsou dostatečně popsané metodologické postupy při zpracování daného tématu. 

Některé části jsou spíše popisné než analytické. V úvodu není zcela jasně vymezeno, jak 

autorka bude postupovat v případě srovnání vývoje v Detroitu se zbytkem USA, resp. do jaké 

míry a jakým způsobem dopadala federální politika na rozvoj města. 

___________________________________________________________________________ 
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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 

3 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka dostatečně nereflektuje dopady vývoje v USA (progresivismus, první světová válka, 

období dvacátých let, hospodářská krize atd.) na město Detroit. V samotném textu chybí, 

přestože je to v úvodu deklarováno, zařazení zkoumané problematiky do širšího kontextu 

vývoje v USA 

___________________________________________________________________________ 

   

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: 

V práci chybí obecnější tituly, které by pomohly k většímu ukotvení zkoumané problematiky 

do kontextu vývoje v USA 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

 

Stručné hodnocení: 

Některá slovní spojení jsou „kostrbatá“ a významově nepřesná   

___________________________________________________________________________ 
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6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Autorka se rozhodla zpracovat hospodářský a sociální vývoj města Detroit od konce 19. 

století do roku 1941. Důraz kladla, což již ze samotného názvu vyplývá, především na rozvoj 

automobilového průmyslu ve městě a pokusila se zodpovědět, do jaké míry toto průmyslové 

odvětví ovlivňovalo hospodářský a sociální rozvoj Detroitu. Mělo se tedy jednat o jakousi 

„mikrosondu“ vývoje jednoho města v rámci Spojených států. V tomto případě ale autorka 

dostatečně nereflektovala a metodologicky neuchopila srovnání s vývojem v jiných částech 

Spojených států (s federální politikou). Pro komplexnější zpracování by bylo potřeba více 

reflektovat např. situaci v USA na začátku dvacátého století, ve „zlatých dvacátých letech“, i 

období velké hospodářské krize mohlo být rozpracovanější.  

 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

Proč došlo v Detroitu v takové míře k rozvoji automobilového průmyslu? 

Jakým způsobem se projevoval progresivismus v Detroitu? 

Jak opatření Rooseveltova New Dealu ovlivnily hospodářský a sociální vývoj v Detroitu? 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: velmi dobře 

 

 

 

Datum: 15. června 2016       Podpis: 


