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PoV'dek vedoucího diplomové práce 

Ada Coneva, A emi...t;;rac;iio ac;oriana para o Brasil meridional~ Univerzita Karlova v Praze~ 

FF; B-stav ~ománských studií, Praha 2010, 76 str. textu + text. příl. str. 77-102. 

Diplomantka své téma - Azorská emigrace do jižní Brazílie - zvolila pod dojmem osobní 

zkušenosti, po setkání s živoucími projevy azorských tradic a kultury v jižních státech 

současné Brazílie, především Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Tento fakt ji přiměl 

k rozhodnutí věnovat studiu azorského přistěhovalectví do Brazílie bližší pozornost, hledat 

jeho kořeny na brazilské i azorské straně a nalézt tak vysvětlení pro kulturní ,jinakost~' části 

brazilského jihu, zvláště na příkladu hlavního města státu Santa Catarina Florianópolisu. 

Práci pojala především z historického pohledu a tomu přizpůsobila i její strukturu. 

V 1. kap. (str. 6-12) ve stručnosti shmujekolonizační politiku Brazílie od objevení do 18. 

stol., její proměnlivost a mezníky v podobě smluv o hranicích mezi Portugalskem a 

.$na.nělskemJak. lal<: ~ oroiev9ya!v předevší~ na iihoamerckém kontinentu. f. ~ao. (str. l3-

16) je věnována smlouvě z Madridu uzavřené roku 1750, jež řešila mimo jiné i teritoriální 

otázky-na-j-ihu Brazílie, které jsou už těsně spjaty S p-mWemat-i-kO\-l kolonizace sporného J~zemí 

a souvisejí i s azorskou imigrací. Kap. 3 pak řeší hospodářské a sociální předpoklady azorské 

emigrace (str 2o--23}a čtvrtájeji- prakt-ieké-a organizaění- zá-le-žitosti týkaj~ 

přepravovaných (str. 24-35). V 5. kap., která je v práci stěžejní (str. 36-54), shromáždila 

diplomantka Údaje- o přepravcích, 6: smlouvách, kterými hyli vázáni, a.o jednotlivých 

výpravách. Cennou je rovněž krátká kap. 6 (str. 55-60), kde porovnává značně se lišící číselné 

údaje 1: ru1:ných zdrojů, týkající se arorské migraee, ovlivněné volhou kritéria

zapsaní/nalodění, dospělí/děti, počty celkem/přeživší/zemřelí během transportu/zemřelí krátce 

po-doplutí- v dÚsledku nemocí a vyčerpání v..J. kap- ~stF 6fb€i--1} pak analyzuj€ r07po~ mezi 
I 

podmínkami života v novém domově v porovnání ke slíbeným, ale vesměs nesplněným 

zám.kám,ajejieh příčiny. 

Uiplomevá- prilce.Ady Co~je příkladem šťastné kombinace esOOní-ho zájmu-a na~azení 
I 

pro vybrané téma (výběr tématu i jeho zpracování souvisí s jejími dvěma pobyty v Br-azílii, 

j~~neexi-steaci meziurnvefZit-ní-ch dehad ahsolvovala-j~m alky vlastnímu Úsilí) S- ochoteu-



překračovat mezioborové hranice (romanistka/filoložka se dokázala vyrovnat se studiem 

\..:_.. . k' -\..1 'k v v o V!L - L - -'.- - -' O' hl' L 'h J . 
lUMOflC e ~Ul;Lemah y, vcet-ne tvurcwu 7IlA!-l-ru)C.eUl pFaIDenll-, nejen pu~owmy-c ,a i 1 

originálů uložených v archivech brazilských a také portugalských). Její pohled nesměřuje jen 

k výsledku azmské i-migrru;e AA-lMazílie, naopak, hledáj€Jí příčiny- (A-dnldady o ní), i 
. I 

V samotném prostředí azorských ostrovů (a okrajově i Madeiry), v potřebách portugalské 

kclorue na západní polokouli a také, především, v zájmech pertagalské metropole Tent~ trojí 

pohled je zohledněn i ve využiti pramenů a výsledkem je velmi komplexní pohled na 

vytyěeoou problematiku. Dlou-hodohý zájem o m, jehož výsledkem je zralost a- .uceItnost 

práce, lze doložit n~en přípravným a poté studijním pobytem ve Florianopólisu, alJ také 

v Lisabonu (ptát:e V Arquivo- Hi-stórico- I Jltr.amarioo--} Jedna- z kapitol hyla- Již v roce \20 1 O 

oceněna ve studentské soutěži Premio Iberoamericano pořádané v Praze velvyslanee~vími 
Z€mÍ- španělského- a pottugalskébo- jarka. 

K drobným výhradám v samotném--t'extu: 

A _\..'" ' .. _...I. Llade ...1.0 , _:...11_ .. " v ...I~:_ 'od o - stI:.- .... - ve SHrml:J--1Clffi Uvt:JUU- li n wraz na- rane (}:;-t\ouv-va-nl prost-feUt-tHAVlmSOlJ~enCu, 

příslušníků církve (jezuitů) a tzv. královských sirotků, tedy dívek na vdávání. TrochJse 

vyt~$HamnějšLpodíL běžných kokmistÍ! a vojáků~ 

- str. 6 - k obsazení Cařihradu Turky došlo r. 1453, tedy nikoliv koncem: ale v polovině 15. 

stol. ; 

- str- 1-.- státní- útvar s názvem Rakouslro-JJherskO-vznik1 až min 1841 dří-ve R:l,USké 

císařství (1804-1867), obojí v pojednávané době anachronismy, zde sP~ávně: s~ říše 
v, k' (C< I ,. n ,..,..,,,,nA\. ,. li O.L_ V'_L ._-,,,, _1_ L ~I v nms a"acro JI1fW:f1o .Po.o~ neVl-m, Jest se \lUflt-:C. W}aK vypuu:ovfWI- Ke StIlJouve 

z Tordesillasu . 

o ., v 'V'L_. 'L_' 'L'ln"L_' 'l'?{V' v - str. ~- oo.znameMJl oranzove C,a-rMl-vane mamce, vertlK-a~ll yunzoptaJU- \zt:€Jme 

souvislost s papežskou bulou z roku 1455 a smlouvou z Alcác;obas-Toleda z let 1479~480, 
ale~a-pě,. ani-vtexta a-i-zeměpisná šířka-se poněkud- 1išl2úo vs- 27,5 ~ s.š.) 

-liší se údaje o 250. výročí oslav azorské přítomnosti (1948 nebo 1950?) - str. 5,55 

- str. 44, tah..._Lb-celkový součet mrt*h na souši má hýt zřeJmě 77_ 

- str. 55,2. odst. - dois contratos? - nejasné, byli sice 2 contratantes/assentistas, ale celkem 4 

smlouvy (viz tah str 57 a- . 5.2) 

Vesměs ale jde 0- detaily. P'faí~mallU~lOOL}}ll1ill!MlnOSll,,....}a:sm}St}~QKCIDí:€..1...atl!Setl 

překlepů, což je podivuhodné vzhledem k tomu, že ani portugalština (i když v té by F dilý 

m ~jistě našel p-říJ.eŽitost k opt'a-vám), ani čeština (obsáhlé resumé} nejsou- rodným jazfkem 

diplomantky. Zde snad (stejně jako v resumé anglickém) upozornění na překlad 

portugalského-výra-Zll "meridiona-l-", pfÍj} "oostral" ~ obejí znamenáj-ižPÍ- (SGuth), nikoliv 



střední; Conselho Ultramarino překládáme jako Rada, nikoliv Poradenství; je zmiňována 

edice pramť® vyda.ná na Azorách v roce 1 9-9-1-, ale Mlnreden titul a v závěrečné hi-hliJgrafii 

je neidentifikovatelná. 

České:re~tl.l'l1t: je moo-lilczdařile-~ci- ;reie: škqh že:Hěktef.éinfonnaee tam obsažené 

nezazněly už v úvodu, především přehled pramenů a zhodnocení vydané literatury. Poslední 

(archívní fondy by měly figurovat zvlášť), u AHU chybí údaj, že jde o institucilisabons u, a 

netuším, proě iam-tl€rfiguruj€ také Arqui-vQ-da Prefei-tura M'lP;cipalde F1mianQpolis-, 1kOliV 

se zdá, že jej Coneva využila (viz poznámkový aparát), což by byl jen další fakt v její-

Brazílie v různých obdobích, dále statistickými tabulkami, které jsou přínosem autor 

k ~ hl d ~, ~ 'h kvót ~'11~' ~havalc.° 'kladě o '11- mrojí k' , " zpre e nenl pooetmc aZ~yL pnstě ~L na ZL m7.nyc~ ~ antť. TIi, a 

přílohami v podobě dobových dokumentů. ..1 

Všechna pwiti-va-již h 

tohoto charakteru neodmyslitelně patří, konstatuji, že práce splňuje podmínky na ni kl ené, 

mW.o-být předlo...,. k obhajOOě a navrlwji Wb ohodnQcení známkOll "Í'iomě. 

VPf~, 9.9.2010. 


