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Daniel Putík: Migrace litvaků do jižní Afriky, 1881-1940, Praha 2007, 119 stran + 
10 stran příloh. 

Daniel Putík předložil v Semináři nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK 
v Praze k obhajobě pozoruhodnou diplomovou práci, věnovanou analýze migrace části 

východoevropského Židovstva do jižní Afriky v posledních dvou dekádách 19. a v první 
polovině 20. století. Není pochyb o tom, že se jedná o velmi ambiciózní a náročný cíl, který 
by - a to předznamenávám již v úvodu svého posudku - nebyl naplnitelný bez mimořádného 
úsilí včetně studijního pobytu v Jižní Africe. 

Putíkova práce má logickou a vyváženou strukturu, které není co vytknout. Stejně tak 
je třeba ocenit širokou pramennou základnu a množství prostudované odborné literatury. 
V tomto směru si troufnu říci, že Daniel Putík vysoce překročil standard obvyklý respektive 
požadovaný pro diplomové práce a vykročil směrem k doktorské disertaci (viz seznam 
pramenů a literatury v závěru práce). 

Putíkova práce samotná je rozdělena do čtyř logicky navazujících, v zásadě 
chronologicky řazených kapitol. V první z nich Putík vymezuje (charakterizuje) litvaky, jejich 
původ, sociální strukturu a počátky masové emigrace; druhá kapitola je pak analýzou průběhu 
této migrace. Jádro práce - a její nejzajímavější část - tvoří bezesporu třetí kapitola, nazvaná 
"Vliv migrace". Daniel Putík v ní zdařile analyzuje vliv litvacké migrace na židovskou 
komunitní infrastrukturu v jižní Africe, postoj veřejnosti k přistěhovalcům z východní Evropy 
po vypuknutí "jihoafrické války", různé formy židovského politického aktivismu v jižní 
Africe a další více či méně závažné záležitosti. Poslední, čtvrtá kapitola práce, je věnována 
migraci litvaků do jižní Afriky po první světové válce. 

Pokud jde o Putíkovu diplomovou práci, pak autor ve všech ohledech prokázal, že 
zvládl základy historikova řemesla, tj. práci s prameny, jejich výběr i analýzu, nemluvě o 
schopnosti ilustrovat na konkrétních příkladech obecné trendy a vývojové tendence; stejně 
chvályhodná je Putíkova píle, kterou kromě samotného archivního bádání prokázal též při 
studiu vydaných pramenů nejrůznější provenience, nesmírně rozsáhlé odborné literatury 
(monografie, sborníky, články atd.) a - v neposlední řadě - internetových zdrojů. 

Za zmínku stojí rovněž skutečnost, že Daniel Putík napsal navzdory jeho hutnosti 
čtivý text, gramatická a stylistická stránka jsou na velmi dobré úrovni, což celkový dojem 
z diplomové práce jen umocňuje. 

Na závěr rád konstatuji, že diplomka Daniela Putíka splňuje všechny nároky kladené 
na závěrečnou práci na Ústavu světových dějin FF UK v Praze, a potvrzuje tak trend, 
nasazený v Semináři nejnovějších dějin. Z těchto důvodů práci plně doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnotit ji klasifikačním stupněm .............................................. .. 

V Praze, 14. ledna 2008 

Doc. PhDr. Martin Kovář, PH.D. 
Ústav světových dějin FF UK v Praze 
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