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V čem se oproti původnímu zadání změnil cíl práce?
Práce se původně měla zabývat vlivem hnutí hippies na americkou společnost - téma bylo později rozšířeno na celou
kontrakulturu (tzn. dva hlavní proudy: hippies a nová levice).

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu?
Teritoriální vymezení zůstalo stejné (USA), časové vymezení se zúžilo pouze na šedesátá a začátek sedmdesátých let a
věcné vymezení se z hnutí hippies rozšířilo na celou kontrakulturu.

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)?
Struktura práce se přizpůsobila novému časovému vymezení. Práce má nyní tři kapitoly, které se věnují atmosféře
šedesátých let, vlivu kontrakultury na společnost ze sociálně-politického hlediska a vlivu kontrakultury na společnost z
hlediska umění.

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce?
Metodologická koncepce zůstala stejná - práce je analýzou vlivu kontrakultury na americkou společnost.

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila
celek práce?
Zpracováno bylo zejména množství článku z databáze EBSCO. Vedle toho je v práci použito několik primárních
zdrojů (jako např. některé dokumenty či poezie), které napomohly k pochopení ducha doby. Mezi nejdůležitější
zpracované sekundární zdroje patří následující publikace:
Miller, Timothy. The Hippies And American Values. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1991.
Bloom, Alexander, ed. Long Time Gone: Sixties America Then And Now, New York: Oxford University Press, 2001.
DeGroot, Gerard. The Sixties Unplugged: A Kaleidoscopic History Of A Disorderly Decade, London: Pan Macmillan,
2009.
Gair, Christopher. The American Counterculture, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
McMillian, John, and Paul Buhle, eds. The New Left Revisited, Philadelphia: Temple University Press, 2003.

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a
pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech):
Hlavní změnou v rámci diplomové práce bylo zúžení tématu z časového hlediska pouze na šedesátá léta a rozšíření
tématu z vlivu hnutí hippies na vliv celé kontrakultury.
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