
Posudek na bakalářskou práci sl. Magdaleny Stanzelové 
„Brazilská emigrace v Portugalsku po jeho vstupu do Evropského společenství“ 
 

 

 

Předložená práce sl. Magdaleny Stanzelové je věnována pro české prostředí exotickému 
tématu brazilské emigrace, konkrétně v Portugalsku od 80. let minulého století. Obsáhlá práce, 
rozdělená do dvou základních kapitol (k tomu samozřejmě nechybí jak úvod, tak i shrnující závěr) 
je doplněna přílohami (čtyři tabulky), které však nejsou uvedeny v obsahu. Problematika je o to 
zajímavější v evropském kontextu, že analyzuje nejen vztahy obou zemí, ale i proměnu situace 
v Portugalsku, tedy zemi, která byla dlouhodobě emigrační, nikoli imigrační. 

Pečlivá práce sl. M. Stanzelové se opírá o poměrně bohatý seznam literatury, především 
v portugalštině. První nosná část práce je věnována otázce imigrace v Portuglasku z poněkud 
širšího hlediska, tedy uvedení problematiky brazislké imigrace do širšího kontextu. Velmi 
zajímavé jsou zjm. analýzy vzájemných vztahů obou zemí a jejich řešení migračních otázek. Tato 
část se de facto snaží podchytit a analyzovat všechny dimenze fenoménu. Druhá nosná část, o 
poznání kratší, je věnována rozlišením a následné analýze dvou vln brazilské emigrace na bázi 
dostupných (leč v českém prostředí určitě neznámých) statistik, umožňujících podání přesnějšího 
obrazu dané problematiky. 

Možná by stálo za to, aby se autorka během obhajoby vrátila k definicím použitých pojmů 
migrace, imigrace a emigrace, přičemž se zdá, že dva poslední termíny použila jako synonyma. 
Dalším možným zajímavým tématem k rozšíření problematiky (a tedy přesahujícím autorčino 
téma) by byla otázka srovnání brazilské imigrace v Portugalsku s jinímy imigracemi, především 
z lusitanofonní Afriky. 

Poznámkový aparát je dostatečný, literatura je správně použita. 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 
Navrhuji ohodnocení výborně. 
 
V Praze dne 20.1.2012 
 
 
 

Doc. Michel Perottino, PhD. 
 
 



Příloha 
Magdalena Stanzelová 
„Brazilská emigrace v Portugalsku po jeho vstupu do Evropského společenství“ 
 
 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE *)  
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce X       
1.2. Metoda práce X       
1.3. Struktura práce X      
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářská práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1-2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1-2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářská práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1-2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1-2 
3.3 Úroveň poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.7 Grafická úprava  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 

 


