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Vybrané téma z moderních dějin portugalských studentských hnutí vhodně doplňuje 
významnou, ale ve střední Evropě málo známou událostí obraz převTatných změn ve 
společenských postojích, k nimž došlo během 60, let 20. století. Protestní hnutí mládeže byla 
prozatím studována spíše na francouzském či severoamerickém případu; portugalská kauza 
ovšem obsahuje celou řadu specifik založených především na typu přežívajícího 
autOlitativního režimu. Tento režim sice odstranil v letech 1928/1933 - 1945 dosavadní 
politickou labilitu a do jisté míry se pokoušel napravovat vzdělanostní zaostalost země, ale po 
druhé světové válce (1945-1968) se jako nacionalistický a tradicionalistický relikt 
meziválečné doby diktatur zcela přežil; naději na jeho renovaci v letech 1968-1974 však 
zmařila jak přílišná kádrová i programová vazba "marcelismu" na "staré struktury", tak 
mezinárodní kampaň proti válce v koloniích. Nelze však nevidět, že během dvou dekád před 
"Karafiátovou revolucí", v nichž nabývalo na významu "industriální křídlo", došlo spolu 
s jinými společenskými změnami (rozvojové plány) k takovému růstu vzdělanosti, který nemá 
v predchozích dějinách Portugalska srovnání. Z těchto okolností a ze znalosti zvláštních rysů 
portugalské společnosti poznamenané uvnitř reminiscencemi anarchických zmatkll z doby 
"první republiky" a orientované v 60. letech spíše na imperiální prostor je dobré vycházet při 
posuzování takových historických dějů, jakým je i zvolená "akademická krize" v Coimbře 
z let 1968-1969. 
Autorka uvádí své záměry v Úvodu (s. 4-5). Poté charakterizuje Salazaruv režim a školstVÍ (s. 
6-8) i "Nový stát" (s. 8-11). Podává také výklad problematiky portugalských kolonií (s, ! l
IS) a dochází k dekádě 60, let v části nazvané Naděje na změnu (s, 15-16). Druhou kapitolu 
práce končí částí Školství a analfabetismus (s, 16-23), kde výstižně analyzuje proměny 
školství v dlouhém období autoritativního režimu. 
Třeti kapitola Mezinárodní kontext portugalského hnutí - hnutí '68 začíná zbytečně obsáhlou 
politologickou a mnohdy tématicky odlehlou částí Teorie sociálních hnutí (s. 23-27). Široký 
proud teorie se zužuje do části Studenti jako třída? (s. 28-29). Téma se dále logicky 
koncentruje na Studentská hnutí 60, let v jednotlivých zemích (s, 29-44), ale obsáhlé příklady 
z celého světa by vyžadovaly spíše formu volného exkursu než organické částí práce, protože 
s hlavním tématem mnohdy souvisí jen málo; užitečná je zde partie věnovaná vření v roce 
1968. Na předešlou navazuje další část nazvaná Ideologie a požadavky hnutí '68 (s, 44-49), 
což se jeví problematické právě vzhledem k tématické šíři; sama autorka víceméně konstatuje, 
že přesné ideologické kontury nebo požadavky nelze vymezit. Kapitolu dokončuje část Hnutí 
'68 - mezinárodní fenomén (s, 49-51). 
K jádru míří čtvrtá kapitola vývoj portugalského studentského hnutí v souvislostech 
s legislativou. Ta začíná Situací na vysokých školách v Portugalsku (s. 52-56). Právě zde se 
projevuje častěji se vyskytující problém přístupu - autorka spojuje nesrovnatelnou situaci ze 
JO. let s krizí roku 1969; salazarismus jako dlouhodobý jev pokračující vlastně i za 
"marcelismu" často takové přístupy vyvolává, jiné než režimnÍ souvislosti vsak neexistují a 
argumentace propojující poměry na školách za raného salazarismu a v éře Marcela Caetana 
vyznívá demagogicky. Autorka dále charakterizuje Studentské organizace na Coimberské 
univerzitě (s. 56-59), kde by bylo patrně vhodné odlišit prvky recese či mladického 
bouřliváctví od seriózních sdružení. Dále se věnuje důležitému vztahu Zákonů a protestního 
hnutí (s. 59-68) - z analýzy jsou zřejmé přežívající represivní tendence. 



Text vrcholí kapitolou Akademická krize. Po expozici (s. 68 -69) autorka nahtává Pcríodizar;.i 
akademické krize (s. 70), podrobně a ve t,"ech fázích popisuje Průběh akademické krize (s. 70-
86; předehra, J. fáze, 2. fáze), nakonec charakterizuje Specitíka akademické krize (5. 86-93). 
Při podrobnější komparaci s předchozími "krizemi" tohoto typu (1962, ale tl'eba i v 19. 
století) je velmi obtížné specitíka přesně charakterizovat; tvrzení, že se akademická krize 
v Coimbře 1969 stala "mezníkem vzrůstu odporu vtlči koloniální válce" (s. 91) pokládáme za 
poněkud přehnané. 

V Závěru (s. 93-97) se autorka věnuje obecněji studentským hnutím a správně konstatuje, že 
všechny zahraniční události byly pro akademickou krizi spíše "inspirativním rámcem" (s. 97). 
České (s. 97-99) a anglické (s. 100-]02) résumé shrnuje tématiku i získané závěry. Prameny a 
literatura (s. 103- 107) uvádějí knižní, č.asopise.cké i elektronické zdroje, možná mohly být 
samostatně uvedeny také prameny orální, o kterých je řeč v poznámkách výše; vítáme využití 
specifických pramenll ze studentských a polosoukromých archivů. Po Seznamu příloh 

následují (až do strany 114) cenné přílohy ikonografické a dokumentační; mimořádně vhodné 
jsou reprodukce fotografií z událostí v Coimbře. 
Diplomová práce Jany Vondrašové významně prohlubuje poznání moderních portugalských 
dč:jin zejména protO, že vychází z přímého teritoriálního, jazykového, kulturního a 
společenského (studentské prostředí) kontaktu z portugalskou realitou. Studentská hnutí 
nepochybně nutila portugalský autoritativní režim k rychlejší modernizaci a vyhrocovala tak 
kont1ikt mezi radikální občanskou společností a konzervativní praxí režimu spoutávajícího 
národ tíživým systémem dohledu a perzekuce. Výsledky takových momentll odporu však 
nebyly bezprostředně znát. Autorka sama správně konstatuje, že "důsledky akademické krize 
nevedly ke vzniku sociálních ani politických uskupení" (s. 96). Navíc se coimberské 
studentské hnutí rozvíjelo v nucené izolaci portugalské společnosti, kterou pro lamo valy 
ponejvíc informace od emigrantů nebo "televizní fak"tor".Proto by bylo výhodnější věnovat 
v práci pozornost - více než vzdáleným mezinárodním analogiím a příliš široce pojatým 
"sociálním hnutím" - návaznosti coimberského studentského odporu na portugalské levicové 
politické skupiny (komunistický vliv je zřetelněji zmíněn jen na straně 78), případně na 
radikály, kteří právě koncem 60. let zahájili pod komunistickým vlivem ozbrojené akce proti 
režimu (LUAR atd.). Pro hlubší a věrohodnější historické zakotvení zvolené tématiky by bylo 
dobré přesněji charakterizovat citlivý moment Salazarova odchodu a Caetanova nástupu 
spojeného se sliby "obnovy v kontinuitě". 
Pokládám za nepříliš vhodné, že je poměrně často sp~jován konec 60. let, nebo i pozdější 
doba s počátky salazarismu. Dokonce i zcela současná negramotnost je vysvětlována jako 
"dědictví Salazarova režimu" (s. 22). Pokroky ve školství v 50. a 60. letech autorka přitom 
jasně dokumentuje. Pro komparaci by pak bylo užitečné vzpomenout i nesmírných 
organizačních zmatků ve vysokém školství v letech 1974-1977 a studentského radikalismu 
porevoluční doby (perzekuční porevoluční "saneamento nacional", trvalé protesty proti 
poplatkům, zakládání dalších a dalších mnohomluvných organizací a "republik"). V takovém 
kontextu nevyznívá akademická krize v Coimbře jako "ojedinělá" (s. 4) nebo příliš 

"inovativní" (s. 87); pro historické zkoumání je ovšem událostí velmi dúležitou. 
Malé připomínky k tématice: Nový stát nevznikl založením Uniao Nacional, jak se praví na s. 
9. Moreirovy reformy koloniálního práva z roku 1961 nebyly pouhými "kosmetickými 
úpravami koloniálních poměrú" (s.14), problémem byl jejich přenos do praxe v rozlehlých 
prostorách kolonií. Odloučení studentll z Baixy od Alty v Coimbře (s. 70) je v maloměstských 
poměrech Coimbry nepravděpodobné. 
Z formálního hlediska není příliš šťastná úprava osnovy; mezinárodní desetinné třídění nebo 
použití jiného systému s rozličnými písmeny či číslicemi by pravděpodobně umožnilo lepší 
orientaci v kapitolách, podkapitolách a ještě níže podřazených částech, které ne,isou nijak 
označeny (víz například Pozdější vliv hnutí, s. 50). Savimbího druhé křestní jméno zní 



Malheíro, nikoli Malhciros (s ! 5, pCl/rl). Nunlislo slova ,,:jtdJ\ll:-I/.ní'-'· (s 5S) by a~i !)ylo 
vh()dn~iší "podvlalllý'é. /. hlc{liska t:cského pravopisu není dll vod psát velké S (nckoJikrát) ve 
spojení 2. světová válka (s. 13), ani psát stále vdká písmena v názvu instituce jako Sekretariát 
národní propagandy (s. 17). Je tt-eba zvolit jeden z mOl,ných pravopisll Caetanova krestniho 
jména, na s. l6 je však jak Marcelo, tak Marcello. Potíže se skloňováním portugalských jmen 
vyvstávají např. na s. 71 - genitiv by měl znít Josého Hermana Saraivy. 
Maličké problémy se vyskytly i v nutně používané portugalštině: chybně je napsáno slovo 
agradecimenlos (s. 2), Assembleia (s. 57 aj.) nebo titul provolání Ji Nariio (s. 79). 
Jde samozřejmě o drobnosti, výše uvedené výhrady k pojetí práce .isou často věd náz,onI. 
V zásadě je text zdařilým pokusem uvést do širších souvislostí dramatickou událost z konce 
dramatick)lch 60. let. V nejširším politologickém a sociálně histOlickém kontextu se tak 
objevuje tématika vhodně doplňující poněkud módní "tranzítologický" výzkum kořenů 
přechodu (transition) od nedemokratických k demokratickým režimům v druhé polovině 20. 
století doprovázený často schématickým pohledem na vždy a ve všem zločinné diktatury či 
autoritativní režimy a vždy a ve všem správné demokracie. Z hlediska výzkumu portugalské 
historie je text Jany Vondrašové úspěšným a důležitým komplementem moderních dějin. 
Proto doporučuji posuzovanou diplomovou práci k obhajobě. Navrhuji klasit1kovat ji stupněm 
"velmi dobře". 
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