
Posudek na diplomovou práci Bc. Kateřiny Pollakové Emigrace jako životní zkušenost: 

Češi v Dánsku v letech 1968 – 1989. FHS UK v Praze, 93 stran.

K. Pollaková se rozhodla ve své diplomové práci zaměřit pozornost na emigranty 

odcházející a žijící v Dánsku a to v letech 1968 – 1989, tedy v období, kdy u nás probíhala 

tzv. normalizace. Ve vlastním výzkumu vychází z pozic sociální a kulturní antropologie a 

soudobé historiografie. Orální historie je pak hlavní výzkumnou metodou použitou při 

zpracování výše uvedeného tématu. 

Autorka se zaměřila především na zmapování vývoje, kterým museli narátoři 

(emigranti) projít během příprav svého odchodu, počátků emigrace v Dánsku; v jejím zájmu 

je rovněž imigrační politika hostitelské země. K realizaci tohoto záměru vedla orálně-

historické rozhovory, spíše tematicky strukturované, s osmi narátory, kteří opustili 

Československo po roce 1968.   

K. Polllaková rozdělila svoji práci do osmi tematických kapitol. V první teoretické se 

vyrovnává především se základními teoretickými východisky, a terminologickým, v tomto 

případě ne podružným, otázkám, totiž pojmům jako jsou: migrant, exulant, uprchlík a rovněž 

metodickým otázkám orální historie, životním příběhům a jejich významu v historickém 

výzkumu. Na tomto místě bych jen doplnil, že v posledních dvou letech se již nehovoří 

„pouze“ o metodě orální historie, ale o širokém disciplinárním oboru (Harvard 2006, Oakland 

2007). Samu disciplinu orální historie hodnotí autorka s kritickým nadhledem, všímá si její 

možností a případných omezení. Za velmi přínosný považuji kritický rozbor dosavadní 

publikované literatury na dané téma (s. 16 – 21). 

Další dvě kapitoly zasazují výzkumný záměr do dobového historického kontextu, to 

když hodnotí historický vývoj v letech 1948 – 1989 v Československu se zaměřením na dané 

téma, tedy československou emigraci a dále emigraci do Dánska po druhé světové válce. 

Především tato část práce nebyla dosud dostatečně zpracovaná, a proto ji považuji za značný 

přínosnou pro další badatele, kteří se rozhodnou pro výzkum podobné tematiky v daném

teritoriu. 

Další kapitoly pak přinášejí antropologické a orálně historické pohledy na důležitá, 

lépe řečeno osudová rozhodnutí narátorů o vlastní emigraci se všemi psychologickými 

aspekty, které tak závažné rozhodnutí provázejí. Na tomto místě je bezesporu zajímavá a 

autorkou zohledněná zpětná interpretace rozhodnutí opustit vlast, „od zneuznání ve 

společnosti, odvozovali legitimitu svého odchodu. Tento motiv měl ve zpětném ospravedlnění 

emigrace primát nad ekonomickými vlivy, přestože vztah k majetku a vlastnictví v příbězích 



v žádném případě nechyběl“. Jestliže se, ve shodně koncipovaných pracích jejich autoři 

správně zaměřují na vlastní emigraci, odchod do ciziny, resp. budování nového života v nové 

zemi, pak stejně tak, jako autorka docházejí k podobným závěrům a líčí podobné osobní 

prožitky: strach, radost, deprese, lhostejnost, motivace, spokojenost, osamění atd., ne všichni 

se ale věnují stejně důležité otázce, totiž reflektování přístupu k imigrantům v dané zemi. Tato 

část práce patří k nejzdařilejším a ukazuje nejen imigrační politiku jedné země, která nepatřila 

k státům s dlouhodobou přistěhovaleckou tradicí, ale i obecný přístup Západu k emigrantům 

z bývalého Československa a jeho proměnu (doba těsně po roce 1968/69, 70. léta, 80. léta).

Rád bych na tomto místě uvedl, že k práci nemám po věcné stránce žádné připomínky, 

především proto, že jsme již všechny problematické otázky probraly při četných osobních 

konzultacích s autorkou. Zároveň bych na tomto místě ještě jednou vyzdvihl samo téma 

diplomové práce, které si K. Pollaková vybrala, nejenom proto, že k otázkám exilu ještě stále 

není mnoho výstupů, ale především i z tohoto konkrétně zaměřeného badatelského záměru, 

který přináší originální postřehy k problematice emigrace do Dánska. Na toto téma zatím 

nebyla napsána podobná práce.

Práce K. Pollakové svým zpracováním potvrzuje, že autorka je odborníkem, 

vybaveným nepředpojatými soudy, znalým dané i širší problematiky a využívající všechny

dostupné metody antropologické i historické práce. Diplomní práce splňuje i po formální a 

jazykové stránce všechna kritéria kladená na tento stupeň univerzitního vzdělání.

Ve svém závěru se tedy budu po dvou letech opakovat, práci hodnotím jako výbornou

(1) a autorce přeji mnoho štěstí v osobním životě i v dalším profesionálním uplatnění.

V Praze, 30. 08. 2009

Doc. PaedDr., Mgr. Miroslav Vaněk, PhD.
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