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 Diplomandka si pro svou bakalářskou práci vybrala téma  postavení černé ženy 

v brazilské společnosti. S problematikou se blíže seznámila při pobytu v Brazílii, kde si 

všimla rozporu mezi deklarovanou rovnoprávností černochů a jejich skutečným postavením 

ve společnosti. Uvedený rozpor je daleko zřetelnější právě u žen, které v Brazílii zastávají 

převážně pomocné práce. Autorka si klade otázku, jaké jsou příčiny takového stavu. Práce 

není sociologickou studií, prolínají se v ní různá hlediska a  snaží se o interdisciplinární  

pohled na brazilskou společnost a postavení černých žen v historickém kontextu i 

v současnosti. Práce je přínosná zejména proto, že poskytuje souborný pohled na danou 

problematiku a přináší odpovědi na řadu otázek, které jsou pro současnou Brazílii klíčové.   

 

 Formálně je práce členěna do šesti kapitol. V úvodu autorka vysvětluje cíle a metody 

práce. V následujících kapitolách pak postupuje historicky od počátku otroctví a příchodu 

černochů do Brazílie, přes koloniální období až k období Brazilského císařství. Podrobně 

popisuje roli černé ženy v jednotlivých obdobích, včetně situace v takzvaných „quilombech“, 

v nichž měly černé ženy často vůdčí postavení. Zabývá se též sociální rolí a sociálním 

postavením ženy po rozpadu otroctví až do současnosti. Pracuje s autentickými materiály, 

výsledky výzkumu předkládá v přehledných tabulkách. Na základě studia odborné literatury 

se zamýšlí nad problematikou přístupu černých žen ke vzdělání, k veřejnému zdravotnictví a 

jejich postavením na trhu práce. Tato část je podložena i ukázkami ze současné brazilské 

legislativy. V poslední kapitole se zabývá  přístupem nestátních neziskových organizací, které 

se snaží situací chudých černých žen řešit. V závěru pak stručně rekapituluje získané 

poznatky.   

 

 Celkový dojem z práce je velmi dobrý díky její logické struktuře. Autorka postupuje 

od obecných problémů multikulturní a multirasové společnosti ke specifickému postavení 

černých žen v postkoloniální Brazílii. Je zřejmé, že se velice dobře orientuje v odborné 

literatuře a to nejen historické, ale i sociologické. Oceňuji zejména fakt, že většina odborné 

literatury je psána v cizím jazyce.   

 



Pokud bych měla práci něco vytknout, pak snad jen několik málo syntaktických nedostatků a 

chyb v interpunkci.   

 

 Rozsahem i kvalitou práce splňuje všechny  požadavky kladené na bakalářskou práci.   

Vzhledem  tomu, že zároveň splňuje i všechny formální požadavky, doporučuji ji k obhajobě 

a navrhuji předběžné hodnocení výborně.   

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 27.1.2014                                              PhDr. Jaroslava Jindrová 

 

 

 


