
Posudek vedoucího bakalářské práce: 

HOUSKOVÁ, Štěpánka (2010): Vývoj č eské menšiny v USA mezi lety 1850 a 2006. Praha: KSGRR PřF 

UK. 52 s., 1 obr., 17 graf.,  9 map, 4 příl. 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá dlouhodobým vývojem rozmístění české menšiny v USA. 

V práci se pokouší o vhodnou kombinaci narativních přístupů etnologie a demo-geografických 

„tvrdých“ dat. Práce má kromě úvodu (obsahujícího diskuzi s literaturou a metodologii) a závěru tři 

stěžejní kapitoly, které se do jisté míry obsahově překrývají: 1) historie vystěhovalectví, 2) vývoj 

rozmístění a 3) charakteristika současné menšiny. Metodologie a historie vystěhovalectví poskytují 

solidní základnu k pochopení kauzality, chronologie a významu jednotlivých vystěhovaleckých vln. 

V kapitole o vývoji rozmístění jde převážně o statistický/popisný přehled o prostorovém rozmístění 

migračních vln v rámci USA. V  třetí kapitole autorka pomocí tří případových ministudií (Kalifornie, 

Illinois a Texas) charakterizuje tři rozdílně vyvinuvší se komunity Čechů a dává je do širšího kontextu 

ostatních přistěhovaleckých komunit i celé populace USA.   

  První silnou stránkou práce je zmíněná kombinace etnologických a geografických přístupů i 

zdrojů, která práci činí aktuální a relevantní v širším interdisciplinárním kontextu. Druhou pak vlastní 

vymezení tří typů českých menšin a jejich stručná charakteristika ve zmíněných případových 

kapitolách. Přestože pro „albertovskou“ geografickou tradici se může zdát příliš narativní a pro 

českou etnologickou tradici zase příliš statisticky popisnou, považuji práci v tomto ohledu za 

vyváženou. Hlavním nedostatkem je zmíněný překryv kapitol, způsobený právě kombinací dvou 

přístupů k tématu (který však ve finální podobě je zcela v toleranci). Dále, vzhledem k rozsahu práce, 

by mohlo být téma užší a více zaměřené na jeden z aspektů (regionálně, časově, typologicky).

 Autorka prokázala schopnost práce s literaturou a statistickými daty, kritického přístupu ke 

zdrojům i schopnost psát akademický text, a přitom čtivě (což není, bohužel, standard). Z těchto 

důvodů navrhuji známku výborně.  
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