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Diplomant zvolil téma velmi aktuální nejen v kontextu jeho domovského státu (Peru), tak 

v prostředí evropském. V úvodu své diplomové práce si vytyčil za cíl „shrnout historické 

kořeny sociální diskriminace v Peru, definovat základní pojmy a koncepty ke studiu této 

problematiky“ a dále v praktické části „analyzovat data získaná z rozhovorů s obyvateli 

Limy“ (s. 6). Volbu tématu lze jen schválit, ambiciózní cíle se mu však naplnit nepodařilo, 

přestože má práce imponující rozsah a diplomant do ní shrnul značné množství materiálu. 

 Především je práce poměrně nevyvážená; rozsáhlá úvodní, kompilační, část, která 

shrnuje teoretické přístupy k diskriminaci a dějiny diskriminace v Peru, několikanásobně 

převažuje část praktickou, která měla být vlastním jádrem práce. Obě části přitom nejsou 

provázány; mnohastránková úvodní snaha o definici sociální diskriminace (a její podskupiny, 

diskriminace rasové) vyznívá do ztracena, není v dalším textu aplikována. Následující 

historický přehled je značně roztříštěný, autor přeskakuje od konkrétního případu Peru 

k obecné problematice diskriminace ve španělských koloniích. Spíše než analytickým 

odhalováním kořenů diskriminace je tato první část diplomové práce polemikou. Autor se 

neptá, PROČ je diskriminace v peruánské společnosti hluboce zakořeněna, ale pouze 

konstatuje – parafrázuji – že diskriminace je špatná, že přetrvává v latentní podobě i poté, co 

je oficiálně postavena mimo zákon, a že je správné proti ní bojovat. Implicitně pak sděluje, že 

diskriminace je důsledkem španělské kolonizace Nového světa, zůstává ale pouze v této 

rétorické rovině.  

 První část práce je problematická ještě z jednoho důvodu. Diplomant nedodržel 

formální náležitosti diplomové práce a nezařadil na úvod přehled pramenů, literatury a nástin 

použité metodologie (ta byla jen letmo zmíněna na jedné straně předcházející prezentaci 

výsledků výzkumu). Pouze nepřímo, z poznámek pod čarou, lze usuzovat, že čerpal výlučně 

ze španělsky psané literatury. Problematice rasové a sociální diskriminace na území (nejen) 

Latinské Ameriky je ovšem věnována i řada velmi kvalitních monografií autorů 

severoamerických a britských, dostupných i v českých knihovnách. Je škoda, že je autor 

nevyužil, jednak vzhledem k možnému obohacení své argumentace, jednak – a především 

proto, že zahraniční autoři posuzují studovaný problém s odstupem, který jemu samému 

chybí. A konečně dalším nedostatkem první části, zejména pak historického přehledu, je 

nedostatečné citování zdrojů. Pasáž je výrazně kompilační, autor očividně čerpal z již 

napsaných textů, přesto udává své zdroje pouze tehdy, pokud cituje přímou řečí. Na 

poznámkách pod čarou je mimo to patrný chvat při dokončování práce. 

 Tuto první část zakončuje shrnutí výsledků dotazníkového výzkumu mezi studenty 

dvou univerzit, Universidad de Lima (soukromé) a Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (veřejné), týkající se jejich názorů na rasovou diskriminaci a osobní zkušenost s ní. 

Jednalo se spíše o výzkum kvalitativní než kvantitativní, vzhledem k velmi malému vzorku 

(10 dotazovaných z každé univerzity) s funkcí spíše ilustrativní. Přesto přinesly odpovědi 

respondentů mnoho zajímavého, aniž je ovšem diplomant v další analýze využil, například 

k potvrzení nebo zpochybnění citátů převzatých od jiných autorů.  Podobné je to s využitím 

výsledků primárního výzkumu ve druhé, nejcennější a nejoriginálnější části diplomové práce, 

v níž se diplomant rozhodl analyzovat projevy diskriminace v médiích (především v televizi). 

Toto téma samo o sobě by vydalo za monografii a je škoda, že se na něj diplomant 

nesoustředil, místo aby komplikovaně pátral po kořenech diskriminace v koloniálním období 



– v jeho podání je opět spíš ilustrací, prezentováním názorů relativně náhodného vzorku 

populace na zábavné pořady s rasovým podtextem. Také výsledky svého výzkumu shrnul 

velmi vágně, v podstatě zopakoval svou výchozí premisu – diskriminace je závažný problém. 

 

Tyto nedostatky devalvují značné úsilí vložené do sběru informací a jejich zpracování. Přesto 

diplomová práce Miguela Duranda přináší mnohá zajímavá zjištění, na něž jistě bude možné 

navázat. Diplomant prokázal schopnost samostatně realizovat výzkum a pracovat 

s literaturou, byť se nevyvaroval chyb. Doporučuji jeho diplomovou práci k obhajobě a 

navrhuji její hodnocení velmi dobře. 
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