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Pro svou diplomovou práci zvolila Lucie Špitálská téma, které patří k tradičním v rámci 

Střediska ibero-amerických studií: problematiku migrace z Evropy do Nového světa. 

V dobrém slova smyslu tak navázala na badatelské úsilí, trvající na této katedře již mnoho 

desetiletí. Konkrétně se pak rozhodla věnovat migraci z Kanárských ostrovů na Kubu ve 2. 

polovině devatenáctého a na počátku 20. století. Důvod k volbě právě tohoto – na první 

pohled odlehlého – tématu je zřejmý: Lucie Špitálská zúročila svůj roční studijní pobyt na 

Universidad de La Laguna na Tenerife. Její diplomová práce je mimochodem jednoznačným 

argumentem ve prospěch takovýchto studentských výjezdů. 

Jak autorka vysvětlila hned v úvodu, časové rozmezí určené v názvu je pouze 

orientační, neboť migrace z Kanárských ostrovů směřovala do Ameriky kontinuálně již od 

jejího objevení; nicméně ve 2. polovině 19. století nastal jak enormní kvantitativní nárůst, tak 

došlo k proměně složení migrantů; zároveň migranti sami i novináři a beletristé na obou 

strach Atlantiku produkují v této době mnoho písemných svědectví. 

K archívním pramenům se ovšem diplomantka nedostala, na to byl její pobyt příliš 

krátký, v maximální míře ale využila edic a dobového tisku. Práce je spíše narativní než 

analytická, sleduje časovou osu a základní kostru jí dala sekundární literatura (diplomantka 

využila možností knihovny university La Laguna i elektronických zdrojů a je třeba ocenit, že 

pracovala výhradně s cizojazyčnými texty – závěrečná bibliografie je na diplomovou práci 

impresivní).  

Zúžení studovaného problému přesným určením výchozího i cílového regionu 

umožnilo věnovat se problému do hloubky. Výsledkem je případová studie, kompaktní, ale 

přitom podrobná, využitelná pro další zájemce o problematiku vystěhovalectví. Zohledněny 

byly jak důvody vystěhovalectví, průběh cesty a první dojmy migrantů z Kuby, tak dopad 

kanárské migrace na kubánskou společnost ve studovaném období. Mimo to autorka 

v některých momentech dokázala své vyprávěcích prameny a publicistické texty originálně 

interpretovat a tak dílčím způsobem přispět k historiografickým debatám posledních 

desetiletí. Dokázala také relativně dobře vybalancovat obecné (např. statistické údaje) 

s konkrétním (životní příběhy několika migrantů), i když místy jsou přechody mezi oběma 

druhy výkladu poněkud ostré. 



  Práce je psána relativně kultivovaně, bez výraznějších gramatických prohřešků (s 

výjimkou občasné chybějící interpunkce), byť se autorka někdy nevyhnula neobratným 

formulacím, které četbu ztěžují. V práci zůstaly i drobné překlepy v bibliografických údajích 

(např. MORA MORALES, Manuel. La emigración canaria a Cuba 2. Spain: Globo, 2005; místo 

vydání je patrně Las Palmas, ne „Spain“). Tyto detaily sice kazí výsledný dojem, nesnižují ale 

hodnotu práce. 

Lucie Špitálská prokázala schopnost samostatného nakládání s písemnými a 

elektronickými zdroji i jejich následného originálního zpracování do koherentního výkladu, dobře 

využitelného jinými autory. Doporučuji její práci k obhajobě a navrhuji hodnocení mezi stupni 

výborně a velmi dobře, v závislosti na průběhu obhajoby. 
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