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Eva Horynová: Role černé ženy v brazilské společnosti, vedoucí práce: PhDr. Jaroslava 
Jindrová, Ph.D., 2014, 53 stran, jedna příloha 

Studentka Eva Horynová si za téma své bakalářské práce vybrala analýzu role černé ženy 
v brazilské společnosti. Výběr tohoto tématu byl ovlivněn autorčiným ročním výměnným pobytem v 
Brazílii a studiem na dvou soukromých gymnáziích. Jak sama uvádí, tam si všimla skutečnosti, že 
černé ženy či mulatky vykonávají v drtivé většině případů podřadná povolání. Stejná situace panuje u 
černých mužů a dětí. Tato skutečnost je v protikladu k všeobecně zažité představě brazilské 
společnosti charakterizované tzv. rasovou demokracií. Cílem její práce tedy bylo jednak vyvrátit tuto 
falešnou představu, ale také nalézt historické příčiny rasové diskriminace, soustřeďujíc se zejména na 
roli černé ženy. Ačkoliv autorka hojně využívá sociologické terminologie i jejích metod práce, text 
nepředstavuje v žádném případě sociologický výzkum (str. 7). 

Bakalářská práce je rozvržena do šesti částí. V první části (Úvod-str. 7) autorka popisuje cíle 
své práce a nastiňuje hlavní problémy, kterým se chce věnovat. V části druhé nazvané Historie 
příchodu černé ženy do Brazílie (str. 8-17) se Eva Horynová zabývá historickým utvářením brazilské 
společnosti a přílivu otroků z Afriky a ukazuje, jak se postupně rozšiřovalo pracovní uplatnění černých 
žen od otrokyní v panských domech k povoláním, jako jsou kuchařky či trhovkyně. Nejrozsáhlejší je 
část třetí – Černá žena a její postavení v současné brazilské společnosti (str. 18-33). V ní již autorka 
podrobuje analýze roli černé ženy v současné brazilské společnosti. V této části práce nejvíce využívá 
jak sociologických pojmů, tak metod práce. Obsah části je částečně teoretický (autorka se věnuje 
výkladu termínů – sociální role, status, sociální mobilita, gender atd.) a částečně analytický (autorka 
s využitím sekundární literatury ukazuje, s jakými problémy se potýkají černé ženy v současné 
Brazílii). Čtvrtá část – Přístup černé ženy k veřejným zdrojům (str. 34-41) – poukazuje na rozdílnou 
úroveň vzdělání u černošské populace v porovnání s příslušníky bílé rasy. Tato skutečnost se poté 
samozřejmě odráží v horším uplatnění na trhu práce u černých mužů a žen. Autorka se při vypracování 
této části práce opírala o data výroční zprávy, kterou vydal Brazilský geografický a statistický úřad 
(IBGE). V páté části práce (Řešení stávající diskriminace – str. 42-48) autorka představuje několik 
zákonů či ustanovení, které by měly napomoci k vylepšení rasové diskriminace v brazilské 
společnosti. Nakonec ještě představuje dvě neziskové organizace, které byly založeny na podporu 
brazilské černé ženy (Geledês, Criola). V šesté části (Závěr – str. 49-50) autorka shrnuje výsledky své 
práce. Práce dále obsahuje českou i anglickou anotaci, bibliografii a jednu přílohu (část dotazníku ke 
sčítání lidu).  

Podle mého názoru je práce dobře a logicky strukturována, autorka prokázala schopnost 
samostatně pracovat se sekundární literaturou a správně ji citovat. Bohužel se však většinou uchyluje 
k pouhé reprodukci citovaných zdrojů, aniž by se pokusila o kritickou analýzu vytěžených skutečností. 
Samotný text práce je podle mě poměrně zdařilý. Pokud bych měl něco vytknout, tak jsou to občasné 
chyby v portugalských citacích (str. 16 – Carlos Juliao, 26 – Imagens da populacao brasileira, 35 – da 
populacao, religiao e pessoas com deficiencia) či několik chyb gramatických v českém textu (str. 7 – 
napříč celé práce, 21 - ... se používá termín „rasa“ nicméně možné odpovědi se vztahují jak  k ní..., 27 
záviset na mnoho okolnostech). Překlepy se v textu prakticky nevyskytují.  

Bakalářská práce Evy Horynové splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce a 
vzhledem i k výše zmíněnému ji doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci v rozmezí výborně a 
velmi dobře.  

V Brnkách 10.1.2014       PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. 


