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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Miroslava Beňačková 

Název práce:Vysťahovalectvo z Uhorska do Spojených štátov amerických v období 1867-1880 

Jméno vedoucího práce: PhDr. Jan Koura, Ph.D. 

__________________________________________________________________________________ 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka pracovala s širokou škálou primárních pramenů a je potřeba ocenit její výzkum 

v maďarských (v rámci programu Erasmus+), amerických (meziuniverzitní výměna) 

a rakouských archivech. Při sledování životních osudů emigrantů z Uher pracovala 

s amerických dobovým tiskem (např. Chicago Daily Tribune; The New York Times; Ohio 

Farmer atd.) 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

Cílem práce bylo zmapování hospodářské a sociální situace emigrantů z Uher ve Spojených 

státech amerických. Autorka si navíc zvolila časové období, které jiní badatelé téměř 

přehlíželi. Cíle i metodologie zpracování jsou jasné nastíněné a definované, Beňačková v části 
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„vymezení pojmů“ objasňuje největší úskalí svého tématu (rozdíl mezi státní příslušností a 

národností). 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Práce má logickou strukturu. Po velmi zdařilém úvodu následuje kapitola, jež stručně hodnotí 

dějiny migrace. Následují kapitoly týkající se samotné migrace do USA. Stěžejní část práce 

tvoří osudy emigrantů z Uherska po jejich příchodu do USA. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka v práci prokazuje vynikající analytické a kritické myšlení. Pracovala s rozdílným 

spektrem pramenů (od archivních zdrojů ze tří zemí až po denní tisk). Při zpracování teoreticko-

metodologické části ale mohla pracovat s více sekundárními zdroji. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 2 

5.2 Použitá terminologie 1 
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Stručné hodnocení: 

V práci se vyskytují drobnější překlepy, ale jinak je na velmi dobré stylistické úrovni. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Miroslava Beňačková se rozhodla zpracovat velmi zajímavé téma migrace z historického 

Uherska do Spojených států amerických v letech 1867-1880. Přestože hlavní migrační vlna 

přichází až na konci 19. století, autorka si vybrala období předchozí, jemuž badatelé nevěnovali 

tolik pozornosti. Výsledkem je vynikající diplomová práce, jež doplňuje studie Julianny 

Puskás, která se zabývala právě obdobím po roce 1880. Je potřeba Beňačkovou pochválit za 

širokou heuristiku (výzkum podnikla v maďarských, amerických a rakouských archivech) 

i kritické hodnocení pramenů. Práce působí kompaktně a je doplněna přehlednými grafy 

demonstrující počet emigrantů či jejich věkové složení. Americký dobový tisk pak autorka 

využila ke zpracování kapitol týkající se života emigrantů z Uherska ve Spojených státech. 

Upozorňuje na řadu stereotypů, které byly s nově příchozími spojovány. Práce splňuje všechny 

požadavky na ni kladené. Jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: „výborně“ 

 

 

 

Datum: 6. června 2017       Podpis: 


