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l. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): V předložené práci se studentka podrobně zabývá jednotlivými
vlnami migrace českých obyvatel do USA především v průběhu 20. století. Za cíl si klade provést hloubkovou
analýzu nejenom historických okolností, ale i současné situace. Práci též zdatně sekunduje rozsáhlá sekce
s přepsanými rozhovory, které autorka sama provedla s českými migranty žijícími v USA. Cíl práce se tak bezesporu
podařilo naplnit.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Po obsahové stránce si autorka vzala poměrně populární téma, kterému se celá
řada autorů již věnovala, což lze ostatně vypozorovat i na rozsáhlé sekci použité literatury. Nicméně práci sejí
podařilo výrazně oživit zakomponováním zajímavých rozhovorů s Američany s českými kořeny. Práce je po
teoretické a praktické stránce vhodně vyvážená, úměrně dlouhá a působí příjemně odborným a erudovaným dojmem
díky poctivé práci s rozličnými zdroji. Povedené jsou např. podkapitoly o současných česko-amerických
organizacích (např. Sokol) a též o česko-amerických novinách.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: Autorčin jazykový projev je velmi dobrý, text působí čtivě a občasnájazyková zaváhání
jeho plynulost a srozumitelnost nikterak nenarušují. Práce je vhodně členěna na teoretickou a praktickou část,
přičemž oběještě obsahují různé vhodně nazvané podkapitoly. Po stránce citací a odkazuje práce
bezproblémová. Autorka s odbornou literaturou zachází velmi suverénně, což lze poznat i na délce seznamu
zdrojů.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: Celkový dojem z práce je výborný. Navzdory nepříliš originálnímu
tématu se autorce podařilo práci učinit zajímavou např. přidáním kapitol o již vzpomínaných česko-amerických
organizacích a též provedením rozhovorů a vyvozením smysluplných závěrů.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ Qedna až tři):
l. Přibližte hlavní důvody migrace českých obyvatel do USA ve 20. století.
2. Jakým způsobem ňinguje americká verze organizace Sokol?
3. Lze u českých Američanů vypozorovat snahy o udržení znalosti českého jazyka a vztahů s rodnou zemí?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: výborně
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