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  Diplomant si zvolil pro svoji diplomovou práci velmi obtížné téma, obtížné jak pro jeho šíři 

tak náročnost zpracování. Podle autora tohoto posudku těžko mohl téma v celé jeho šíři 

obsáhnout a je proto celkem logické, že se u něho projevovala snaha záběr na jedné straně 

zúžit, na druhé straně mu pak už nezbývalo dost času a možná ani sil na důkladnou analýzu 

materiálu, který získal dotazníkovou akcí. Tu provedl v Limě pomoci dotazníku, jež sám 

připravil.  

   Na prvních stránkách, kde cituje řadu relevantních titulů,  chápe sociální diskriminaci 

značně široce a hovoří tak o diskriminaci založené na různých motivech – „rasové, podle 

barvy kůže, pohlaví, jazyka, náboženství, politických názorech nebo jiného obsahu, národního 

nebo sociálního původu, ekonomického postavení, narození nebo jakákoli jiné sociální 

okolnosti“ (str. 10, srov. k tomutéž str. 13). Už v této části práce je pak ovšem patrná 

diplomantova tendence, směřovat práci k diskriminaci potomků předkolumbovských obyvatel 

Peru, která se pak projevuje v celé práci. Zmiňuje ji už pro koloniální období a pokračuje přes 

republiku až do současnosti. Pro koloniální období ovšem jen několika slovy konstatuje další 

příklad sociální diskriminace, mířící za strany koloniálních a metropolních úřadů proti 

rodilým Američanům bílé pleti. I tady se ovšem snaží hledat v ní možné rasové důvody, aniž 

by své konstatování nějak dokládal (str. 37). Diplomantovi samozřejmě nelze vyčítat, že se 

zabývá hlavně tím druhem diskriminace, který si zvolil. Trochu to však přece jen překvapuje 

v souvislosti s odpověďmi respondentů v Durandově dotazníkové akci, jíž věnuje druhou, 

rozsahem podstatně skromnější, část práce.  Více než třetina dotazovaných se totiž cítila 

diskriminována pro svoji chudobu, ne pro etnický původ, mateřský jazyk či politickou 

orientaci (viz graf na str. 122). Není přitom nejmenší pochybnosti, že mezi chudobou a 

etnickým původem je jistá korelace, diplomant by se však měl pokusit hledat vysvětlení, proč 

respondenti poukazovali ve svých odpovědích právě na diskriminaci pro své majetkové 

poměry. Zajímavá je i řada dalších odpovědí, jež Durand zase jen krátce konstatuje, po 

případě přímo konkrétní odpovědi uvádí, aniž by se snažil o jejich analýzu  či hledal jejich 



vysvětlení. Např. procento respondentů, kteří se cítí diskriminováni pro chudobu v podstatě 

odpovídá procentu respondentů, kteří se cítí diskriminováni stále, přičemž víc jak 40% 

respondentů se necítí diskriminováno nikdy. 

  Diplomant shromáždil obdivuhodné množství titulů, jich využil v první části práce, nazvané 

ne zcela případně, částí teoretickou. Nezabývá se zde totiž pouze teoretickými problémy 

sociální diskriminace, ale nastiňuje také zcela konkrétní historický rámec tohoto fenoménu od 

příchodu Španělů do oblasti nynějšího Peru. Tady je mu celkem pochopitelně důležitým 

zdrojem Magnus Mörner (jehož křestní jméno vypadlo diplomantovi  v bibliografii na str. 

138). Otázkou pak zůstává, proč nevyužil, a mohl tak učinit se stejným úspěchem jako díla 

Mörnerova, některou z prací Davida Noble Cooka. Prokázal v této části svého textu schopnost 

s těmito tituly kriticky pracovat a snažil se s jejich pomocí vytvořit širší rámec pro svůj vlastní 

pokus sledovat problematiku sociální diskriminace založené na etnickém původu v hlavním 

městě Peru. 

Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem navrhuji hodnocení 

dobře až velmi dobře. 

 

 

 

V Praze, dne 9. září 2012.                                                         Prof. Dr. Josef Opatrný 

 

 

 

 

  

 


