
Oponentský posudek na bakalářskou práci Magdaleny Stanzelové 
Brazilská emigrace v Portugalsku po jeho vstupu do Evropského 
Společenství 
 
 
Portugalsko samo o sobě se jako předmět výzkumu netěší velkému zájmu českých historiků a 
politologů a jeho vazby na Jižní Ameriku představují téma v našem prostředí ještě vzácnější. 
Je tedy v první řadě nutné vyzdvihnout autorčino zaměření na úzkoprofilovou problematiku, 
kterou se jí podařilo zasadit do aktuálního kontextu evropské integrace a migračních toků.  

Ve své bakalářské práci nazvané Brazilská emigrace v Portugalsku po jeho vstupu do 
Evropského společenství se autorka zabývá – jak název napovídá – brazilskou emigrací do 
Portugalska, a to v časovém úseku od roku 1986 do současnosti. Dané období dělí na 
migrační vlny, z jejichž charakteristik vychází i hlavní autorčina hypotéza:“zatímco v první 
vlně do Portugalska proudila kvalifikovaná pracovní síla, která pak nacházela uplatnění 
v terciéru či sekundéru, ve vlně druhé většina imigrantů pocházela z nižších sociálních vrstev 
a své uplatnění nacházela na méně kvalifikovaných pozicích“ (str. 13). 

Hlavní části práci předchází obsáhlý úvod, ve kterém autorka kromě jeho obvyklých 
součástí obsáhle analyzuje historické pozadí vztahu Brazílie a Portugalska. Tělo práce je 
rozděleno do dvou kapitol. První část je věnována obecným charakteristikám brazilské 
imigrace v Portugalsku, druhá část je zaměřena na hledání odlišností a podobností mezi 
dvěma vlnami imigrace (tj. od roku 1986 do poloviny devadesátých let a v letech 1998-2003). 
V rámci této kapitoly se autorka také táže po možném vymezení třetí vlny imigrace, která 
právě probíhá. 

Za účelem vypracování práce použila autorka širokou škálu české a lusofonní 
literatury, opírá se o zdroje primární a sekundární při využití řady statistických údajů a 
průzkumů veřejného mínění. 

Mezi hlavní pozitiva dané práce patří především komplexní pohled na problematiku 
brazilské imigrace v Portugalsku (z perspektivy politické, ekonomické i kulturní), který 
čtenáři pomůže pochopit nejen zkoumaný fenomén, ale i širší souvislosti vztahu obou zemí a 
jejich obyvatel. Autorce se také podařilo do práce zařadit přínosné poznatky srovnávající 
brazilskou imigraci s postavením ostatních přistěhovalců v Portugalsku. 

Výtky vztahující se k této bakalářské práci se týkají zejména rozvržení textu – 
vzhledem k autorčině hypotéze bych očekávala obsáhlejší rozbor obou vln brazilské imigrace 
v Portugalsku, zdá se, že se autorka více věnovala historickému pozadí (úvod) a obecným 
charakteristikám migračních toků mezi oběma státy (kapitola 2). Očekávala bych také na 
základě vymezení tématu, že autorka primární zaměření práce více zohlední v závěru. Druhý 
kritický bod se vztahuje k literatuře. Jak jsem již zmínila, autorka využila převážně lusofonní 
literaturu. V seznamu literatury mi ale chybí jiné než portugalsky a česky psané zdroje. 

 
Přes výše zmíněné nedostatky považuji práci Magdaleny Stanzelové za zdařilou a pro 

čtenáře zajímavou bakalářskou práci, která splňuje veškeré nároky kladené na tento typ práce. 
Doporučuji ji tedy k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně – velmi dobře. 

 
 
V Praze dne 18.1.2012 
 

Eliška Tomalová, Ph.D. 
 
 



 
 
 


