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Odůvodnění hodnocení práce: 

Práce se snaží stručně popsat situaci okolo anexe Kalifornie Spojenými státy americkými v období 

mezi lety 1848 – 1850. Zabývá se krátce také  historickými událostmi předcházejícími anexi ( 

mexicko- americkou válkou 1846  - 1848  a  jejími příčinami), zmiňuje všechny její okolnosti (boje, 

vyjednávání, zákulisní praktiky a důležité osobnosti). Zvláště se snaží vysvětlit, že tato anexe byla 

pro USA klíčová nejen propojením východního a západního pobřeží, ale také následným objevením 

velkého množství zlata v kalifornských oblastech. Tato souhra okolností učinila ze Spojených států 

ve velmi krátkém čase světovou velmoc. Autorka podrobně popisuje vypuknutí kalifornské zlaté 

horečky krátce po podepsání smlouvy o anexi v Guadalupe Hidalgo r. 1848. Snaží se postihnout 

celou situaci kolem zabírání pozemků k těžení zlata, boji o území mezi zlatokopy, obrovským 

přílivem přistěhovalců z nejrůznějších koutů světa, vznik nových právních předpisů týkajících se 

těžby, vznik a rozvoj nových měst, stavbu železnice propojující nejvýznamnější části USA, 

telegrafické spojení a dramatický nárůst počtu obyvatel v daných oblastech i jejich národnostní 

složení. Uvádí také postoje nových amerických občanů k původnímu obyvatelstvu, jejich odsun ze 

zabraných oblastí a také rasistické zacházení s nimi i jinými než bílými přistěhovalci a zvláštní pro 

ně vytvořené znevýhodňující zákony a nařízení. Jako další důležitou okolnost před vypuknutím 

občanské války v USA popisuje také ekonomickou krizi v roce 1857 způsobenou pádem 

nejdůležitějších amerických bank. V závěru jsou také zmíněny i další souvislosti tohoto obrovského 

rozmachu státu Kalifornie, jako je vyhlazování původního obyvatelstva, vybíjení bizoních stád a  

ničení indiánských území v rámci stavby pacifické železnice. V závěru autorka vyvozuje, že bez 

připojení Kalifornie k Unii by Spojené státy americké nikdy nedosáhly v globálním měřítku pozice 

světové mocnosti, jakou jsou až do současnosti.  

  Autorka v rámci vytyčeného tématu dobře postihuje všechny okolnosti amerikanizace Kalifornie. 

Zvolila si téma, jehož atraktivní stránka – nález a těžba zlata a rozmach kalifornské oblasti je 

častým tématem velké části literatury, písní i filmových příběhů a pro mnohé byl nedostižným 

americkým snem. Způsob, jakým události podává, je z větší části objektivní, pouze v jednom 

momentě, kdy popisuje okolnosti před podpisem smlouvy o anexi, kde by měla zůstat nezaujatá, se 

staví na americkou stranu. V práci jsou některé menší nedostatky v oblasti jazyka; vynechávání 

členů, ne vždy logická větná struktura a slovosled a občasné překlepy. Práce osvětluje události 

kolem anexi Kalifornie a uvádí je do souvislosti s následujícím hospodářským a politickým 

vývojem v USA.   

 



 

Otázky k obhajobě: 

1. Have you read any other literary works (fiction, non-fiction) or seen any films connected with 

this topic? If so, state the titles. 

2. How do you think the way of colonization of American West was different from  colonization in 

other countries (e.g. India, Africa, Australia)? 

3.How would you describe the contemporary economic position of California within the USA? 

4. Are you going to develop this topic (and  mainly its following consequences) in your prospective 

Master’s thesis?  

5. Do you think that anything in attitudes of white Anglo-Saxon Americans has changed if we 

consider their “inborn superiority“towards other nationalities?  
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