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Diplomantka se ve své práci věnuje problematice italského vystěhovalectví do Argentiny od 

druhé poloviny 19. stol. do první světové války. Zasazuje ji do kontextu italských dějin a 

evropských a italských migrací daného období a podrobněji se zabývá argentinskými 

hospodářskými, politickými i společenskými faktory ovlivňujícími přistěhovalectví. 

Nejzajímavější pasáže jsou věnovány konkrétním okolnostem italské přítomnosti v Argentině, 

počínaje argentinskou imigrační politikou obecně přes organizace sdružující Italy žijící 

v Argentině až po zkoumání jejch přínosu argentinské ekonomice a míry jejich integrace a 

asimilace v novém prostředí. 

Přehledně a inteligentně uspořádaná práce nastiňuje nejzákladnější problémy italského 

vystěhovalectví do jedné z jihoamerických republik v době, kdy politické i hospodářské poměry 

v samotné Itálii procházely významnými proměnami a byly faktorem podněcujícím emigraci. 

Z cílových zemí italské emigrace se právě Argentina stala destinací druhé nejpočetnější italské 

komunity (po Spojených státech amerických). Tím je dán význam i zajímavost předmětu studia 

předkládané diplomové práce a současně tento fakt opravňuje zařazení závěrečné kapitoly 

srovnávající podmínky, s nimiž se italští emigranti setkávali v nejvýznamnějších městech 

Argentiny a USA. Škoda jen, že není patrný osobní přínos autorky ke studované problematice 

nejen v této kapitole (odkazující k jediné publikaci), ale v průběhu celé práce (odkazy k použité 

literatuře autorka šetří, uvádí je nejčastěji při přejímání číselných údajů, ale není zřejmé, nakolik 

sdíli i jejich interpretace). Je si však vědoma limitů pramenů, které ona i její předchůdci měli 

k dispozici (týká se především statistických údajů, které byly vytvářeny z rozdílných hledisek a 

obtížně se z nich získávají sumární data). 

Práce, která je užitečným globálním pohledem na problematiku italského přistěhovalectví do 

Argentiny, trpí některými nedostatky: 

- v úvodu chybí přesněji specifikovaný cíl práce ("jen" resumé známých faktů, nebo eventuálně 

vlastní přínos, srovnání, atd.) a podrobnější výčet, respektive popis jejích částí (např. nezmíněná 



komparace přistěhovalectví do Buenos Aires a New Yorku se pak ke své škodě jeví jako 

dodatečně "přilepená" kapitola) 

kapitole o relevantnosti "zdrojů" chybí alespoň stručné celkové zhodnocení pramenů a 

literatury (pro bádanost tématu, existence a charakter pramenů, pak teprve sekundární 

literatura, asi nejspíše od obecné po velmi specifickou; konstatování o rozdílnosti statistik 

není doprovozeno žádným závěrem, např. vědomím nemožnosti problém řešit, to ani 

ambicí práce, jen snaha upozornit apod.) 

- faktografické nepřesnosti: str. 9, pozn. 3 - Garibaldi v roce 1842 (území "dnešní Uruguaye"

tehdy Uruguay po událostech z let 1825-1828 již déle samostatná); 

str. 21: Rakouské země nebo celé Rakousko-Uhersko??? (statistiky); 

str. 36: italský úřad Dirección de la Estadística měl asi italský název 

41,43,45: pojem severní Evropa nutno vysvětlit, jinak chápe španělská a 

latinskoamerická historiografie (a geografie) a jinak středoevropská; Francie s Velkou 

Británií jsou střední nebo severní Evropa?? 

str. 49: incidenty (na venkově) byly projevem národního uvědomění, nebo spíše 

nacionalismu, či boje o půdu? 

str. 101 (2x) - myšlen asi počátek 20., a ne 19. stol. 

užívaná terminologie (země hostitelská - cílová - přijímající - přijímací!! - 52; provinční -

provinciální - provincionální!! - 42; vytvoření pracující a střední vrstvy - 109) 

- stylistické a gramatické promešky (vyznačuji přímo v textu, politováníhodná a početná zvláště 

i/y v příčestích minulých) 

- překlepy (celkově nepočetné, ale pokud se objevují, tak zváště ve vlastních jménech 

zeměpisných i osobních: v případech Piemont - 10; jména argentinských prezidentů B. Mitreho -

55 a Pellegriniho - 77, 78; José María Ramos Mejía - 48) 

Ponecháme-li stranou zbytečné a při pečlivém čtení odstranitelné jazykové promešky, musím 

konstatovat, že z hlediska obsahového a formálního nelze práci vytknout závažnější nedostatky 

v textu, který je předkládán, jako spíše to, co v práci není a být by podle mého soudu mělo. 

Chápu to spíše jako výraz nezkušenosti nebo chvatu v závěrečné fázi redakce textu než jako 

zásadní problém hlavních částí diplomové práce. Práce jinak splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. Předběžně ji hodnotím mezi stupněm výborně a 

velmi dobře. 
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