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Dějiny podunajské monarchie a její zahraniční politika je dodnes vděčným 

tématem řady historických prací a edic. V této souvislosti samozřejmě vznikla řada 

prací různého rozsahu zabývající se jak politickými a diplomatickými dějinami, tak 

dějinami každodennosti či biografiemi předních osobností. Cíl práce Miroslavy 

Beňačkové je zformulován již v úvodu: jde o vystěhovalectví z Uherského království do 

Spojených států amerických v letech 1867-1880 a hospodářská a sociální situace po jejich 

příjezdu do USA a další společenské a národní aktivity.  

Práce je rozdělena do sedmi kapitol a doplněna úvodem a závěrem. Je třeba vysoce 

hodnotit již úvod, který obsahuje důkladný rozbor zkoumaných pramenů i literatury. Svědčí 

o důkladném archivním studiu v maďarských, rakouských i amerických archivech, bez 

něhož by sepsání této studie nebylo myslitelné. Velmi přínosná je i část úvodu, tzv. 

terminologické vymezení. V jeho rámci se autorka snaží vysvětlit svůj postup ohledně 

určování národnosti. Imigrační akta totiž udávala pouze státní příslušnost, nikoli národnost. 

Sama autorka připouští, že jde o velmi komplikovaný problém, protože jakékoli užité 

kritérium (bydliště, příjmení) nelze aplikovat jako absolutně použitelné. Naopak za 

nadbytečnou považuji úvodní část druhé kapitoly (Stručné dejiny migrácie), která by 

obsahově (pokud v práci nutně musí být) zapadala spíše do úvodu.  

Kapitoly jsou následně logicky řazeny. Druhá obecně zpracovává vývoj migrace a 

to jak v historické, tak legislativní perspektivě. Třetí kapitola se pak zabývá konkrétně 

situací v Uhrách – primárně administrativním procesem vystěhovalectví a statistikami. 

Kapitola čtvrtá je pak druhou stranou kapitoly předchozí a zkoumá cíl emigrantů: Spojené 

státy americké. Kromě dalšího je zde třeba vyzdvihnout precizně zpracované a velmi 

zajímavé statistiky dokládající počet emigrantů v čase, jejich věk, teritoriální původ (podle 

žup) a také počet žádostí o vystěhování z Uher.  

Zcela jinak je pak pojata následující část práce, kapitoly pět až osm, jež sledují ve 

všeobecné i konkrétní rovině život emigrantů v USA. Nejprve (kapitola pět) sleduje jejich 

ekonomické pozice a život v národních pospolitostech, následně zachycuje obraz 

slovenských a maďarských přistěhovalců v americkém tisku (kapitola šest). Specifická je 

kapitola sedmá, která si klade za cíl zachytit otázky a problémy, které se objevily spolu 

s prováděným výzkumem. Přestože vůči této části nemám významnější výhrady 

obsahového charakteru, domnívám se, že by bylo vhodnější její zařazení do šířeji podaného 



závěru práce. Po kapitole šesté by totiž měla spíše následovat kapitola osmá (Maďarská a 

slovenská stopa v USA v súčasnosti), která je de facto logickým zakončením celé studie.  

Oponentovy výtky k práci jsou více méně marginálního charakteru a byly 

zmíněny již výše. Spíše námětem k diskusi je teritoriální proměna migrace a otázka, 

proč v práci absentuje Chorvatské království (emigrace z této země nebyla Budapeští 

sledována?). Doporučoval bych též rezignovat na maďarskou podobu jmen a 

přizpůsobit ji slovenskému či českému úzu (nikoli Puskás Julianna, ale Julianna 

Puskás). Jak již bylo řečeno, je třeba vyzdvihnout skutečnost, že M. Beňačková 

zpracovala zčásti dosud nevyužité prameny a že její studie může představovat základní 

informační zdroj pro uherské vystěhovalectví v letech 1867 – 1880.  

Musím proto konstatovat, že studii považuji za kvalitní a plně ji doporučuji 

k obhajobě.  
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