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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Pekařová, Karolína: První hlavní město Spojených států amerických? Politický a 

společenský vývoj Filadelfie ve druhé polovině 18. století a její význam při vzniku 

Spojených států amerických, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 

2016, 65 stran rukopisu. 

 

Jedním z nejdůležitějších koloniálních měst v Severní Americe ve druhé polovině 17. 

a v 18. století byl bezesporu Boston. Jednalo se o obchodní centrum tzv. severních anglických 

(britských) kolonií, město hrálo i důležitou úlohu v boji za nezávislost (například během 

nepokojů v době kolkové krize, v průběhu bostonského masakru nebo bostonského pití čaje). 

I samotní Britové si byli vědomi důležitosti tohoto obchodního a politického centra. 

Vzhledem k okolnostem v letech 1773 a 1774, tj. bostonskému pití čaje a zejména k 

odvetným opatřením Velké Británie, kdy byla v Bostonu posílena britská vojenská posádka, 

se centrum odporu se přesunulo do Filadelfie, v níž se konaly také oba kontinentální 

kongresy.  

Karolína Pekařová se rozhodla analyzovat velmi zajímavé a dosud ne úplně 

zpracované téma tohoto prvního hlavního města Spojených států amerických. Cíl si autorka 

stanovila jasně v úvodu své práce, rozhodla se totiž analyzovat společenský, hospodářský a 

kulturní vývoj města v 18. století, konkrétně v jeho druhé polovině. Zaujaly ji události, jež 

vedly k vyhlášení nezávislosti a především to, jaký měly tyto události vliv na život ve  městě. 

Práce má logickou strukturu. Poměrně značná pozornost je věnována počátkům 

Filadelfie a osobnosti Williama Penna. Autorka správně uvádí, že i když se jednalo o podnik 

kvakerů, byla Filadelfie z náboženského hlediska dosti heterogenní. Fungovaly zde velké 
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skupiny anglikánů, presbyteriánů nebo baptistů. Obecně celá Pensylvánie byla velmi 

heterogenní, i co se národnosti obyvatelstva týče. Autorka dále uvádí, že už od počátku byla 

Filadelfie i architektonicky velmi otevřeným a „vzdušným“ městem.  

Další kapitola se již věnuje vývoji města v 18. století. Autorka si na jedné straně všímá 

vývoje práva v Pensylvánii nebo obchodních a kulturních vztahů, na druhé straně řeší i 

každodenní život. Velká část práce je věnována jednomu z nejdůležitějších obyvatel a později 

i významnému politikovi USA Benjaminu Franklinovi. Další kapitoly se již věnují období 

kontinentálních kongresů a jejich vlivu na zdejší obyvatele. To považuji za zdařilou část 

bakalářské práce. K obsahu mám vlastně pouze jednu kritickou připomínku. V práci mi chybí 

analýza vztahu vlastníka kolonie k jejím obyvatelům. Sám Benjamin Franklin byl zvolen 

pensylvánským shromážděním ve druhé polovině padesátých let jako delegát, jenž měl 

v Londýně protestovat proti vlivu Pennovy rodiny na politiku této kolonie.  

Co se týče zdrojů, autorka pracovala s velmi reprezentativním vzorkem sekundární 

literatury, kromě toho opřela svoji analýzu o paměti, vzpomínky, edice a další dokumenty 

zpřístupněné na internetu. Jak je patrné z mého posudku, jedná se o kvalitní a velmi 

zajímavou bakalářskou práci, která splňuje všechny nároky kladené na tento typ kvalifikační 

práce, proto ji doporučuji k obhajobě. Současně navrhuji ohodnotit ji klasifikačním stupněm 

výborně. 

 

V Praze 13. 6. 2016 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 


