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POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI: 
 

 

Petra Kvapilová 

 

„Norská emigrace do USA: příčiny, průběh, důsledky“ 

Ústav etnologie FF UK, Praha 2014, 60 s. 

 

 

Bakalářská práce P. Kvapilové je zaměřena na problematiku norské emigrace do USA – 

autorka tak vhodně propojila svůj další odborný zájem – nordistiku – s etnologickou 
tematikou. Využití Norska jako „výchozího prostoru“ emigrace je dobrou volbou, neboť 
právě tato země patřila v době velké evropské migrace do USA k oblastem s nejmasovějším a 

nejintenzivnějším vystěhovalectvím.  
Po kratším teoretickém úvodu, věnovaném terminologickému úvodu do migrační 

problematiky, přistupuje P. Kvapilová k historickému nárysu norské emigrace do USA 
(především od poloviny 19. století do roku 1914). Podrobně se také zabývá řadou sociálních, 
psychologických a dalšími problémů a rovin migrace, stejně jako jejími dopady migrace jak 

na zemi původu emigrantů, tak i cílový prostor. V daném kontextu prokazuje vcelku dobrou 
poučenost o dané problematice a schopnost kriticky utřídit a reprodukovat využívané 

informační zdroje. Za částečnou slabinu textu je možno považovat určitou nesevřenost 
celkové koncepce (resp. řazení a zpracování jednotlivých kapitol), stejně jako převahu 
kompilativní, dokumentační a konstatační složky nad rovinami interpretace a analýzy. 

Zmíněné roviny mohly být lépe využity i v odd. Závěr, ve který spíše nežli shrnutí 
působí jako finální kapitola práce. 

V textu najdeme i drobné sémantické lapsy: kupř. na s. 49/ je „pomlčkou“ míněn 
„spojovník“.  

Seznam použité literatury a zdrojů je plně dostačující. 

 
Shrnutí:  Text je na rovině BP třeba hodnotit jako vcelku zdařilý. Autorka prokázala nejen 

schopnost empirické praxe, ale i využití literatury a další materiálové základny na podporu 
dokumentovaných závěrů a stanovisek.  

Práci je tak možno doporučit k obhajobě a klasifikovat ji na pomezí výborně/velmi dobře.. 

 
 

 
Praha  14.5.2014                     Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. 

 

mailto:ethno@ff.cuni.cz

	„Norská emigrace do USA: příčiny, průběh, důsledky“

