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Petra Kvapilové využila své dlouhodobé stáže v Norsku k velmi odvážnému studiu norské emigrace.
Studovat toto téma ji umožnila dobrá znalost jednak norštiny ale i angličtiny, proto mohla práci založit
na literatuře psané v těchto jazycích. Motivací ji byla také skutečnost, že literatury o severských zemích
u nás není mnoho, jakož i obecně informací o dějinách, kultuře a způsobu života je poskrovnu. Považuji
proto výběr tohoto tématu za velmi šťastný a jeho další propracování za perspektivní 

Struktura práce je dobře rozvržena historickým nástinem norských dějin počínaje přes teoretickou část o
migraci. Jádrem pak jsou dvě podrobné kapitoly o vlastním vystěhovalectví do USA.

Kapitola o emigraci je zasazena do rámce ekonomických, sociálních podmínek a demografických změn
v Norsku v 19. století, které, tak jako v jiných zemích, byly hlavním hybatelem pro odchod velkého
množství Norů do USA za půdou a lepším životem. Zde byla situace o to horší, že bylo velmi málo
zemědělské půdy (autorka uvádí 1- %), poněkud opožděně proběhla průmyslová revoluce a na venkově,
vzdáleném od města, se dlouho držel tradiční, konzervativní způsob života. Zdrcující je zjištění autorky,
že mezi léty 1865 až 1874 opustil zemi 63 % Norů.

Autorka na základě velmi detailních faktů podává vývoj emigrace až do nástupu ekonomického
„boomů“ v Norsku v 60. letech v souvislosti s nálezem obrovských naftových zdrojů v zemi a počínající
rozsáhlou modernizaci průmyslu a ekonomiky země. Všímá si příčin a intenzity emigrace z jednotlivých
regionu Norska, adaptaci a asimilaci v USA. Na základě vybraných zdrojů z internetu podává osudy
emigrantů, volí příklady pozitivní i negativní. Díky znalosti jazyka mohla tuto myšlenku rozvinou
rozhovory s reemigranty, kterých je v zemi dost. Může to být námět pro výzkum v případné práci
diplomové. 

Celkově práce působí velmi příznivě a zasluhuje jako bakalářská práce vysoké hodnocení. Nelze si však
nevšimnout některé gramatické nedostatky v textu, zejména, dnes v pracích tak časté chyby v
koncovkách minulého času (zde např. n s . 27“ bohatí sedláci a majitelé půdy nakoupily moderní
stroje“.) 

Hodnocení práce: výborně.

Praha, 7. června 2014PhDr. Jan Pargač, CSc.
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