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Diplomantka si za svůj cíl vytkla zhodnocení tzv. akademické krize z r. 1969, odehrávající se 

v portugalském univerzitním městě Coimbře, v kontextu studentských nepokojů té doby, které 

proběhly také v Lisabonu a méně i na dalších portugalských univerzitách, ale především 

v kontextu evropského a světového studentského hnutí z r. 1968. 

Svou práci rozdělila do několika oddílů: zabývá se obdobím salazarismu (30.-70. léta 20. 

stol.), jeho vývoje a zvláště jeho politiky v otázkách školství a vzdělanosti (kap. II

Salazarův režim a školství, str. 3-20); dále věnuje pozornost studentskému hnutí v Evropě a 

v USA na konci 60. let (kap. III - Mezinárodní kontext portugalského hnutí - hnutí '68, str. 

20-48); pokračuje pohledem na studentské hnutí v Portugalsku v realitě a v dobovém 

zákonodárství (kap. IV - Vývoj portugalského studentského hnutí v souvislosti s legislativou, 

str. 49-65) a konečně se věnuje analýze problematiky coimberského hnutí v letech 1968-69 a 

jeho zhodnocení (kap. V - Akademická krize, str. 65-90). Následují Závěry, resumé v češtině 

a angličtině, seznam použité literatury a přílohy. 

Téma práce, které čerpá z moderních dějin Portugalska, ale zároveň tvoří i část současných 

dějin Evropy, nebylo v takto širokém kontextu pravděpodobně ještě výrazněji reflektováno -

je tedy třeba ocenit volbu autorky a pokus začlenit toto hnutí v zemi, jež často stává mimo 

hlavní zájem evropských badatelů, do širších evropských a světových souvislostí. Současně 

jako velmi pozitivní hodnotím široký záběr pramenů k daným událostem, sahající od dobové 

dokumentace formou prohlášení a dalších materiálů vycházejících ze studentských kruhů přes 

dobový tisk až po zákony týkající se studované problematiky. 

Práce je koncipována přehledně, jasně a od svého počátku i velmi kultivovaně. Jen 

v detailech unikly autorčině pozornosti drobnosti typu nejednotného pravopisu jména Marcelo 

(Marcello) Caetano - obě varianty jsou možné, ale v rámci práce by zasloužily sjednocení 

(srov. zvl. str. 13 a passim), podobně Sinel x Sínel de Cordes (str. 4), což jsou samozřejmě jen 

formální záležitosti, rozkolísané i u jiných autorů. Mezi str. 12 a 13 chybí evidentně část 

textu. Otázkou je, zda oslavy spojené s osobností Salazara byly spojeny s jeho nástupem do 
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funkce ministra financí - 27.4. [1928] (str. 5) nebo s jeho jmenováním premiérem/předsedou 

vlády - 27.6. [1932] (str. 6). Domnívám se, že relevantní je první údaj, vstup Salazarajako 

ministra do vlády, alespOll pro rok 1934, kdy se konaly "spontánní" masové oslavy 6. výročí 

této události. Poněkud nepřehledná je také vývojová linie povinné školní docházky, kdy na 

str. 15 se hovoří o tříleté základní školní docházce a o navazujícím středním školství (od 

kolika let a jak dlouhém?), na str. 16 o zkracování povinné školní docházky z pěti na čtyři a 

konečně na tři roky v letech 1927-1930, ale vše v poznámce k etapě 1936-1947. Srovnání 

míry analfabetismu v Portugalsku v r. 1900 s evropskými zeměmi (str. 19) je jistě zajímavé, 

zmíněno je i Rakousko (ale myšleno opravdu jen Rakousko v rámci duální monarchie nebo 

Rakousko-Uhersko jako celek?, konkrétní statistický údaj v pozn. 34 vypadl a byl nahrazen 

Francií, přitom právě porovnání s Rakouskem-Uherskem, případně českými zeměmi, jako 

dědici tereziánských reforem, by bylo navýsost zajímavé). 

V kapitole zabývající se mezinárodním kontextem studentského hnutí '68, která je věnována 

především teoretickému rozboru sociologického charakteru a konkrétním hnutím ve Francii, 

Německu, Itálii a USA, by možná zasloužilo zmínku i obdobné hnutí v Mexiku (autorka je 

druhým oborem hispanistka), které navazovalo na projevy nespokojenosti z 50. let a kdy se 

střední třída, doposud chápaná j ako jedna z opor stability porevolučního režimu, stala zdrojem 

společenského neklidu, vrcholícího studentským protivládním hnutím ukončeným krvavým 

masakrem na náměstí Tří kultur v Tlatelolku (Ciudad de México), ježje dodnes frustrujícím 

momentem současných dějin Mexika. Do jaké míry ovšem tyto události korelovaly se 

studovanými problémy by bylo otázkou bližšího zkoumání. 

V kontextu portugalského školství - existovala speciální školská zařízení pro výuku 

biskupů? (str. 51) 

Celkově však s potěšením konstatuji, že práce vznikala od počátku (výběr tématu, vyhledání 

a zpracování pramenů) samostatně, přináší vlastní pohled na problematiku (bez ohledu na 

eventuální možná jiná hodnocení jednotlivých aspektů sociology, politology či historiky) a 

vnáší do studia novodobých portugalských dějin i více (sepětí studentského hnutí s otázkou 

kolonií) či méně zpracovávaná témata (např. postavení žen ve školském systému na všech 

úrovních) na zcela konkrétních materiálech. Předkládaný text vyhovuje všem požadavkům 

kladeným na podobu diplomové práce, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci 

stupněm výborně. 
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