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l. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
Cíl práce bylo prozkoumat českou migraci do Spojených států v průběhu 20. století. Cíl práce byl bez výhrad splněn.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost
příloh apod.):
Téma práce je poměrně široké, ale přesto se autorce podařilo vystihnout hlavní body tématu migrace Čechů do USA
a zpracovat praktickou analýzu, která spočívala v osobních rozhovorech s českými migranty v USA (viz níže). Práce
je dobře vyvážena mezi teoretickou a praktickou částí. Teoretická část podává celistvý přehled o tématu
z historického hlediska - rozebírá počátky migrace před 20. stoletím až do začátku První světové války. Teoretická
část dále pokračuje rozborem české migrace od válečného období (tj. od Druhé světové války) až do současnosti.
Velkým přínosem práce je autorčin vlastní výzkum, který provedla s českými migranty žíjícimi v USA.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost
členění kapitol, kvalita tabulek, grafu a příloh apod.):
Jazykový projev je až na drobnější gramatické chyby na výborné úrovni. Citační aparát a bibliografie jsou bez
problému. Autorka čerpala z dostatečného množství relevantích zdrojů, které jsou následně uvedené v bibliografii.
Práce má i správnou grafickou úpravu. Všechny kapitoly jsou logicky a přehledně členěny. Práce jinak odpovídá
normám kladeným na bakalářskou práci. Práce neobsahuje přílohy.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, originalita
myšlenek apod.):
Práce působí velmi dobře jak z obsahové, tak i z formální stránky. Silnou stránkou práce je praktická část,
která na základě autorčina vlastního průzkumu přináší různé zkušenosti a poznatky českých migrantů ve Spojených
státech. Velkým přínosem práce je také to, že se autorce povedlo získat poměrně pestrou skupinu respondentů. Velmi
zajímavá jsou zjištění z osobních rozhovorů (Viz Kapitola 6.1 pro shrnutí). Tímto práce celkově získává na
originalitě a mohla by být přínosné pro ty, které se zajímají o českou migraci do USA i všeobecně po světě.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ Qedna až tři):

l. Shrňte prosím krátce společené rysy odpovědí od svých respondentů. Co měli společného a co se u nich naopak
lišilo?

2. České enklávy v zahraničí jsou poměrně známé tím, že se většinou rychle inetrovali do společnosti a český jazyk
se často v těchto rodinách vytratil i po jedné generaci. Proí myslíte, že to tak bývá u Čechů a proč tento jev není tak
silný například u hispánských nebo asijských komunit žíjích ve Spojených státech?

3. Zmiňovala jste se před odevzdáním práce o tom, že proběhne osobní schůzka s některými českými respondenty při
jejich návštěvě v ČR. Došlo k tomu? Pokud ano, jaké jsou z toho Vaše dojmy?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

Výborně.
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