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Bakalářská práce Štěpánky Houskové se věnuje tématu české menšiny v USA v průběhu uplynulých 

více než 150 let. Práce má 52 stran a je bohatě doplněna grafy, mapami a přílohovou částí. 

Zvolené téma je zajímavé a geograficky zaměřených prací s obdobným tématem nebylo dosud mnoho 

zpracováno. Autorka se snaží o rozdělení celého sledovaného období 1850 – 2006 na tři etapy, které 

se vzájemně liší. Dalším přínosem práce je snaha o prvotní typologii jednotlivých regionů, ve kterých 

žije česká menšina v USA.  

Úprava tabulek, grafů a map je přehledná. Je zřejmé, že autorka si na grafickém znázornění dala 

záležet. Zdroje dat jsou však uvedeny chybně, což snižuje kvalitu dotčených tabulek, grafů i map. 

Autorka se ve své práci podrobně věnuje především rozmístění a početní velikosti české menšiny ve 

Spojených státech. V úvodu práce jsou uvedeny výzkumné otázky. Odpovědi na tyto otázky, by měly 

být shrnuty a vysvětleny na konci jednotlivých kapitol, ale především v závěru práce, což však chybí.  

Práce samotná má vesměs popisný charakter a i když se autorka snaží o některá vysvětlení, jedná se 

spíše o domněnky, které nejsou blíže podloženy. Samotná práce má svým zpracováním spíše 

charakter práce seminární než bakalářské. 

V práci se vyskytují i nesrovnalosti, na které je třeba v rámci oponentského posudku upozornit: 

- Chybí definice pojmů, které se v textu používají jako např. přistěhovalec, případně 

charakteristika vývoje tohoto pojmu v jednotlivých obdobích

- V textu se bohužel neobjevují odkazy na doslovné citace, skutečně nejsou v práci uvedeny? 

- Úvod: v první větě práce: „České země (tedy Čechy, Morava a dnešní české Slezsko)…“ se 

vyskytuje faktická i gramatická chyba. Při psaní dalších prací doporučuji autorce lépe 

promyslet vstup do problematiky

- Úvod: očíslování jednotlivých částí/kapitol neodpovídá očíslování kapitol v obsahu 

- Tři kapitoly jsou označeny stejným názvem „Shrnutí“, což snižuje přehlednost práce, navíc 

podkapitola 4.2.4 by spíše měla být očíslována 4.3  

- V grafech č. 7, 9 a 11 by bylo vhodné uvést i údaje souhrnně za ostatní oblasti  



- V textu chybí odkaz na mapu 5, navíc mapy 5 a 6 jsou téměř stejné  

- Kap. 3.3: bylo by vhodné věnovat se první a druhé generaci přistěhovalců i odděleně v rámci 

podkapitol

- Kap. 4: jednotlivé demografické ukazatele by bylo vhodné porovnávat nejen s průměrem USA, 

ale s dalšími přistěhovaleckými menšinami 

V některých částech práce jsou sporná tvrzení a nedostatečně podložená vysvětlení, např.: 

- Kap. 1.2: „Po roce 1945 česká statistika sice zaznamenává legálně vystěhovalé Čechy do 

USA,…“ – chybí citace zdroje

- Str. 10: „Jak je vidět, literatura k problematice je početná, její využití v geografii je však 

omezené. …“ – text lze považovat za sporný, neboť uvedená literatura by mohla být dobrým 

východiskem pro další výzkum

- Str. 17: „Za celé období 1946 – 2008 tak získalo trvalý pobyt v USA…“, příslušná kapitola se 

však věnuje pouze období 1945 – 1989. Pokud se chce autorka v této kapitole věnovat i 

dalšímu období, je třeba toto v textu vysvětlit 

- Str. 19: „…počet lidí, kteří se legálně přestěhovali do USA…“ – chybí vysvětlení, co znamená 

„legálně se přestěhovali“, zda se jedná o údaj o počtu vydaných pracovních víz, víz za účelem 

sloučení s rodinou apod. 

- Str. 20: „Od roku 2005 však počet legálních českých přistěhovalců klesá.“ – vysvětlení 

snižujícího se počtu legálních českých přistěhovalců je vágní a není žádným způsobem 

podložené, a to ani snižování počtu českých přistěhovalců z důvodu zpřísnění bezpečnostních 

opatření na straně USA. Nepodložené je i tvrzení, že „Mnoho lidí do USA jede na kratší 

dobu…“

- Str. 21: „V současné době je opět hlavním důvodem stěhování se kvůli zlepšení ekonomické 

situace a také nabytí nových zkušeností.“ – chybí zdroj, na základě kterého autorka došla 

k tomuto závěru 

- Str. 23: „Podle sčítání roku 1960 bylo…“ – součet není 100 %   

- Str. 29: „Další důležitý faktor byl dán demograficky. Nejpočetnější přistěhovalecká vlna 

z konce 19. a počátku 20. století vymírala“ – chybí zdroj, na základě kterého autorka došla 

k tomuto závěru 

- Str. 31: „Úbytek vyšší než 50 tisíc osob…“ – chybí zdroj, na základě kterého autorka došla 

k tomuto závěru 

- Str. 33: „Od roku 1990 se opět (po více jak 50 letech) vracejí ekonomické důvody vystěhování 

do USA.“ – chybí zdroj, na základě kterého autorka došla k tomuto závěru 

- Str. 33: „…pokles o téměř 250 tisíc osob. Tento pokles je způsoben několika faktory.“ – chybí 

zdroje, na základě kterých autorka dále v textu zdůvodňuje pokles osob 



- Str. 45: „Z těchto osob jen malé procento používá doma jinou řeč než angličtinu. Je to dáno 

tím, že jde o vzdělanější populaci…“ – není jasná souvislost mezi vzdělaností a používáním 

angličtiny doma 

Použitou literaturu tvoří jak knižní publikace, tak i internetové zdroje.  

Po stylistické stránce považuji práci za vesměs dobře zvládnutou. V práci je málo překlepů a 

pravopisných chyb.

I přes uvedené připomínky, které jsou určeny především jako zpětná vazba pro autorku, doporučuji 

práci k obhajobě. 
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