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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:
Dominika Kopčiková si ve své práci předsevzala zmapovat proměny rasové segregace ve
Spojených státech amerických se zaměřením na osobu Rosy Parksové, respektive na její roli
v zrovnoprávnění postavení afro-amerických žen. Třebaže její práce neobsahuje žádný
autorský rozbor původních textů, nejedná se o eklektickou či pouze popisnou práci: autorce se
na pozadí vývoje rasové segregace od samotného vzniku USA až po hnutí za občanská práva
v letech 60. podařilo detailněji představit Rosu Parksovou a její úlohu v dnes již legendárním
bojkotu. Přínosná je práce také v tom, že zmiňuje i jiná, méně známa či vůbec neznámá jména
statečných žen, jež se ještě před Rosou Parksovou odhodlaly vzdorovat rasové segregaci.
Sympatická je rovněž snaha poslední kapitoly věnovat se odkazu Rosy Parksové
v současnosti. Jelikož i po stránce formální i jazykové text splňuje všechny nároky na práce
takovéhoto druhu kladené, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ryze kladně.
Otázky k diskusi:
1. V úvodní kapitole (s. 15) autorka zmiňuje, že organizace NAACP zásadně ovlivnila
černošskou uměleckou scénu ve 20. letech (Harlemská renesance). Mohla by přesněji
uvést, co bylo oním podstatným impulsem?
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