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Tématem sociologicky zaměřené bakalářské práce studentky Kristýny Omastové jsou
problematické čtvrti Lisabonu, se kterými se seznámila při své půlročním studijním pobytu
v Portugalsku v rámci programu Erazmus. Vzhledem k šířce této problematiky se autorka
rozhodla omezit pole svého bádání pouze na dvě čtvrti, se kterými se mohla seznámit osobně:
Quinta do Cabrinha a Cova da Moura.
Práce je rozdělena na šest kapitol. V úvodu autorka popisuje okolnosti vzniku této
práce a důvody, které ji vedly k jejímu napsání. Je třeba ocenit skutečnost, že se nespokojila
pouze se studiem sekundární literatury, ale snažila se do jmenovaných čtvrtí a dané
problematiky proniknout hlouběji. Navázala kontakty s nejrůznějšími informátory (samotní
obyvatelé čtvrtí, sociální pracovnice, policisté). V následujících dvou kapitolách se autorka
věnuje příčinám neutěšené situace v těchto čtvrtích. Spatřuje je zejména v chudobě jejich
obyvatel. Dále studentka popisuje proces expanze Lisabonu a její okolnosti. Nakonec se
pokouší o typologickou klasifikaci těchto čtvrtí.
Obsahem dvou následujících kapitol je již samotný terénní výzkum, který autorka
provedla ve dvou zmiňovaných čtvrtích: Quinta do Cabrinha a Cova da Moura. Na rozdíl od
prvně jmenované čtvrti, která vznikla na místě nechvalně proslulé čtvrti Casal Ventoso, které
muselo město na přelomu tisíciletí dát zbourat, se podařilo studentce v Cově da Moura
navázat kontakt s místními lidmi a nahlédnout tak lépe do problematiky této čtvrti a jejího
obyvatelstva. Autorka dospívá k závěru, že jedna z mála možností, jak vylepšit situaci
v těchto čtvrtích, je obohacení jejího kulturního života. Následuje bibliografie a dvě strany
příloh.
Tato bakalářská práce je podle mého názoru zpracována přehledně a je dobře
strukturována. Citace jsou přesné a obsahuje poměrně rozsáhlý poznámkový aparát. Nutno
také ocenit novátorství této práce a náročnost tématu, které si autorka zvolila. Z negativních
stránek práce bych zdůraznil především řadu překlepů (v moderním svět – str. 8, špatně
životní podmínky – str. 14, díky menším dealerů – str. 20 atd.) a bohužel i pravopisných chyb
jak v češtině tak v portugalštině (by měli vznikat associações – str. 36, ... začnou brát drogy a
pít alkohol což často bývá... – str. 9, ... které by pomáhali... – str. 36 atd., Asociacao – str. 13,
bairros socias – na řadě míst, maças, venderm , agua – str. 20, park se nejmenuje Monsante
ale Monsanto – str. 36 atd.). Nedostatkem této bakalářské práce je i absence portugalsky
psaného resumé.
I přes tyto nedostatky však konstatuji, že tato bakalářská práce splňuje podmínky na ni
kladené a doporučuji ji k obhajobě.
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