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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

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

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

Spojených států amerických, Praha 2016, 65 stran rkp. 

 

Karolína Pekařová si za téma bakalářské práce vybrala problematiku vývoje města 

Filadelfie v druhé polovině 18. století, zejména v období americké války za nezávislost. 

Pekařová si Filadelfii zvolila zcela záměrně, neboť se stalo jedním z center společenského 

života na území třinácti anglických (britských) kolonií. Rozhodla se tedy analyzovat jeho 

specifický politický a společenský vývoj a položila si otázku, zda Filadelfii lze považovat za 

první hlavní město nově se formujících Spojených států amerických.  

Pro komplexnost zpracování tohoto tématu se Pekařová v úvodních kapitolách 

rozhodla „obrátit“ již do 17. století. Věnovala se vzniku Filadelfie i osobě Williama Penna, 

jenž Pensylvánii i jejímu tehdejšímu centru Filadelfii vtiskl nezaměnitelnou tvář. Od třetí 

kapitoly se Pekařová soustředila na situaci v samotném městě. Autorce se podařilo velmi 

zdařilým způsobem zanalyzovat politický, hospodářský a zejména společenský vývoj 

Filadelfie během 18. století a význam některých jejích „prominentních“ obyvatel při 

formování Spojených států amerických. Jednou z nepřehlédnutelných osobností žijících ve 

Filadelfii a podporující tamější společenský život, byl Benjamin Franklin. Jeho osobě 

věnovala autorka samostatnou kapitolu, v níž prokázala, jak hlubokou stopu v dějinách města 

zanechal. Šestá a sedmá kapitola už analyzují situaci ve Filadelfii těsně před a během války za 

nezávislost. Autorka neopomíjí první a druhý kontinentální kongres a výstižně argumentuje, 

proč se tyto události konaly právě ve Filadelfii a jakou roli obyvatelé tohoto města sehráli při 

formulování Deklarace nezávislosti a vzniku Spojených států amerických. Pekařová dochází 

k závěru, že Filadelfii byla sice městem revolučním, ale jejím obyvatelům nebyl radikalismus 

vlastní.  

Přestože Filadelfie v letech 1790–1800 byla dočasně hlavním městem Spojených států, 

Pekařová se domnívá, že Filadelfie měla ve druhé polovině 18. století natolik specifický 
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význam v rámci britských kolonií a později také Spojených států amerických, že ji můžeme, 

ať již před válkou za nezávislost či po ní, označit za hlavní město USA a centrum tamějšího 

kulturního a společenského života.  

 Práce Karolíny Pekařové je jakousi „mikrosondou“ do vývoje města, které hrálo 

nezaměnitelnou úlohu při formování Spojených států amerických. Autorka vývoj Filadelfie 

zasazuje ale také do širších souvislostí tehdejších dramatických událostí a vytvořila tak velmi 

„neotřelou“ práci, jež je rovněž zajímavým příspěvkem k historii vzniku Spojených států. Její 

argumenty a závěry jsou dobře podložené a lze s nimi souhlasit. 

 Autorka pracovala s velkou škálou pramenů i sekundární literatury, jejich počet je na 

tento typ závěrečné práce nadprůměrný. Využila dostupnosti pramenů na internetu, ať již se 

jednalo o dokumenty úřední povahy či dobový tisk. Práce je napsána velmi čtivě, bez 

závažnějších pravopisných chyb a překlepů. 

 Bakalářská práce Karolíny Pekařové splňuje všechny požadavky. Z výše uvedených 

důvodů ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“ 

 

 

V Praze 14. 6. 2016       PhDr. Jan Koura, Ph.D. 


