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Utopie, nebo ztracený ráj? 

Texty dánských imigrantů v Argentině a latinskoamerických imigrantů 

v Dánsku a jejich obrazy Dánska 

 

 

 Mgr. Daniela Vrbová si jako téma své práce vybrala otázku migrace a na příkladu 

dánských imigrantů v Argentině a latinskoamerických imigrantů v Dánsku se rozhodla zjistit, 

jak se imigranti vztahují k zemi původu a k zemi, v níž našli nový domov. Přestože dvě 

zmíněné skupiny imigrantů jsou z několika hledisek (mimo jiné i časových) značně rozdílné, 

jednotícím prvkem projektu byl záměr prozkoumat variace obrazu Dánska v souvislosti 

s migrantskou zkušeností a v tomto ohledu doktorandka dospěla k pozoruhodným poznatkům. 

 Zvolené téma je do velké míry neprobádané a takto uceleně nebylo ještě nikdy 

pojednáno. Jeho zpracování bylo navíc poměrně náročné, a to z toho důvodu, že bylo nutno 

získat přístup i k textům buď těžce dostupným nebo i nevydaným. I z tohoto hlediska je 

disertační práci třeba považovat za objevnou, protože doktorandce se podařilo jednak 

zmapovat pole dosud jen málo popsané, jednak i v Argentině v pravém slova smyslu objevit 

některé texty, o kterých se dosud nevědělo a existovaly pouze v rukopise. 

 Výsledkem je práce vskutku mezioborová. Na jedné straně doktorandka využívá 

metody, které se v posledních desetiletích uplatnily při zkoumání literárních děl (teorie 

postkolonialismu, nový historismus), na druhé straně má text přesah například do historie a 

sociologie. To úzce souvisí se zaměřením práce: účelem bylo prozkoumat nejen díla v úzkém 

smyslu literární, ale také žánry na pomezí, tedy například memoáry, deníky apod. 

Práci lze na mnoha místech vytknout zbytečné opakování a především zbytečně 

podrobný popis některých historických událostí či příliš detailní výklad některých teorií; 

některé z takovýchto informací z teoretické části totiž nejsou později relevantní v praktické 

části. Nicméně celkově jde o práci smysluplně strukturovanou, odborně fundovanou a 

z hlediska nových poznatků přínosnou. Ke kladům práce je třeba přičíst i fakt, že je napsána 

vynikající češtinou. 

 

Práce splňuje požadavky tradičně kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a navrhuji klasifikaci „prospěla“. 
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