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Posudek oponenta 

 

Michael Durčák si za téma své diplomové práce vybral reakci krajanské komunity ve Spojených státech 

amerických na velkou hospodářskou krizi a další zlomové a významné momenty a událostii třicátých let 

dvacátého století. Cílem práce bylo prostřednictvím krajanského tisku „zjistit, jaký byl pohled krajanů 

v Americe na různé krize v této dekádě“ (s. 13). Za takové mezníky zvolil autor tzv. Černý pátek na 

newyorské burze v říjnu 1929; inauguraci Franklina Delano Roosevelta na počátku března 1933 a 

začátek jeho boje s krizí; smrt prezidenta T. G. Masaryka 14. září 1937; mnichovskou dohodu ze září 

1938 a okupaci zbytku Československa 15. března 1939. Durčák prostřednictvím tisku zkoumá tři 

typově odlišné krajanské komunity: v agrární Nebrasce, v agrárně-průmyslovém Texasu a 

v průmyslovém centru Chicago. 

 Heuristickou základu Durčákovy práce představují krajanské časopisy chicagský Denní hlasatel, 

nebraský Hospodář a texaský Čechoslovák and Westské Noviny. Zejména v souvislosti s mezerami 

v dochovaných řadách časopisů, jsou občas využita i jiná periodika, například pro rok 1929 namísto 

Čechoslováka Bratrské listy. Autor má solidní znalost příslušné české a americké literatury, o níž se 

opírá především při historické kontextualizaci. Hlavním metodologickým nástrojem je podle jeho 

vlastních slov komparativní metoda. 

 Autor prokázal systematičnost a píli při excerpci hlavních pramenů. Jeho práce tak přináší řadu 

závažnějších i drobných detailů, které dotvářejí dosud známou podobu dějin krajanského hnutí v USA. 

Sem například patří doložení toho, že počátek hospodářské krize nebyl zejména v agrárním prostředí 

vnímán nikterak ostře, a to včetně pověstného „černého pátku“ na newyorské burze. Sám jsem byl 

překvapen skutečností, že v té době jen pouhá 2 % obyvatel vlastnilo nějaké cenné papíry! 

 Celkově však musím říci, že Durčákova práce zůstala poněkud za mým očekáváním. Pokusím se 

shrnout některé důvody pro toto tvrzení: 

 Poznámky k tématu práce: výsledky výzkumu většiny Durčákem zkoumaných jevů (zejména 

pokud jde o poslední tři týkající se Československa) jsou dost očekávatelné. Myslím, že by mnohem 

zajímavější bylo zaměřit se na vztah české menšiny k některým fenoménům americké reality třicátých 

let (sociální otázka, hospodářské otázky /ano, ty jsou v práci částečně řešeny/, rasový problém, 

kriminalita, vztah k modernitě (tak viditelné v průmyslu, architektuře, umění), politický systém, mýtus 

„amerického snu“, americká kultura atd.) Hovoříme-li již o komparaci, autora vlastně vůbec nenapadlo 

komparativní řešení, které by bylo skutečnou komparací a také mimořádně zajímavé: totiž 

konfrontovat názory krajanské minority s postoji majoritních proudů celé americké společnosti. 



 Poznámky k metodologii: výběr tří zvolených krajanských komunit není v práce příliš 

přesvědčivě zdůvodněn – mám podezření, že autorovi se nejprve do roku dostaly zmiňované časopisy 

a teprve potom přemýšlel o vybraném vzorku. Práce prakticky vůbec nepracuje se skutečností, že 

vybrané jednotlivé komunity byly nějak vnitřně strukturovány, nebyly zcela homogenní. Pět vybraných 

událostí opravdu nepředstavuje nějaký konzistentní a reprezentativní vzorek. Navíc: proč vybral autor 

právě tyto a proč ne třeba atentát na chicagského starostu Čermáka? Zopakuji proto, že mnohem 

nosnější bylo zabývat se podstatnými fenomény americké reality třicátých let. Autor prakticky 

nevěnuje žádnou pozornost teoretickým aspektům práce s tiskem (zabývá se jen pracemi historickými 

v této souvislosti). Bylo by zřejmě dobré znát metodologické přístupy kolegyně Barbary Köpplové, Jana 

Jiráka, Martina Sekyry a dalších a zajímat se, zda, nakolik a za jakých podmínek mají média výpovědní 

hodnotu jako pramen pro poznání názorové orientace celé komunity. Pokud autora skutečně zajímaly 

krize třicátých let „očima českých krajanů“, jsem udiven, že vedle tisku nevyužil (třeba alespoň 

výběrově!) dobovou krajanskou korespondenci, tím spíše, že v USA pobýval. 

 Poznámky k literatuře: Pokud jde o krajanskou komunitu v USA, opravdu mne zaskočilo, že 

autor pracoval pouze s monografiemi a zcela opominul dost podstatnou skupinu vědeckých studií a 

také kvalifikačních prací.ii Vůbec nerozumím postoji, že když není literatura česky, jako by nebyla („O 

velké hospodářské krizi je v češtině napsáno jen velmi málo odborných knih, proto se často odkazuje 

na spíše popularizační práci novináře Milana Vodičky…“ /s. 29/) – co alespoň práce manželů Teichových 

a dokonce i v češtině vyšlá práce  Jakuba Rákosníka? 

 Styl a sloh: práce místy velmi zásadně a nevhodně vybočuje z odborného stylu a slohu. Ukazují 

to již názvy jednotlivých částí. Toto není novinový článek. Autor poměrně neuváženě pracuje 

s citacemi, jejichž plným zněním text až zahltil. 

 Miscellania: práce obsahuje překlepy; Texas i Alabama se odtrhly již před březnem 1861. 

 Závěrem: Jde o práci založenou na relativně široké heuristické bázi, autorovi však chybí 

schopnost formulovat problémy a hlouběji je analyticky zkoumat. Na práci je patrný spěch a snaha ji 

již odevzdat. Práce ovšem splňuje všechny základní předpoklady kladené na práci tohoto typu a 

doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře. 

 

V Praze dne 21. 8. 2022       prof. Ivan Šedivý 
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