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Ing. Mgr. Mário A. Caetano Joao: 

ANGOLA OD OSVOBOZENECKÝCH BOJU DO SOUČASNOSTI 

(oponentský posudek diplomové práce) 

Diplomant, sám Angolan, zpracoval magisterskou práci na téma, kterým se intenzívně zabývá 

dlouhou řadu let. Shromáždil rozsáhlou literaturu v portugalštině a ve světových jazycích a 

využil možností studia v Lisabonu, v Paříži i v dalších místech, včetně Angoly. Jako 

afrikanista dokázal vývoj v Angole výstižně zasadit do kontextu portugalských koloniálních 

dějin, někdejšího bipolárního světa i vývoje v Africe. Práci lze celkově zhodnotit jako 

erudovanou, přehlednou a maximálně objektivní. 

Autor vychází z užitečného výkladu o etnolingvistickém rozčlenění obyvatelstva Angoly a o 

portugalské koloniální nadvládě. Hlavní část představují pak kapitoly o angolském 

osvobozeneckém boji, komplikovaném pluralitou a různou orientací bojujících subjektů, dále 

o občanské válce v zemi, která trvala až do roku 2002, a o současných ekonomických a 

sociálních poměrech, v nichž se zrcadlí následky minulých desetiletí bojů. Autor stíhá 

oprávněnou kritikou všechny činitele, kteří si ji zasluhují, včetně MPLA i samotného A. Neta, 

všímá si jejich "strategických lží" a přesvědčivě je objasňuje. Prokazuje při tom velký vlastní 

přehled a schopnost svěžích postřehů. 

Za velmi zdařilou pokládám kapitolu o problematice ras, která v Angole představuje dodnes 

závažnou sociální skutečnost. Autor toto téma zpracoval s bohatým využitím angolské 

beletrie, která se ho výstižně dotýká. Cenné poznatky přináší také kapitola o "trhlinách v 

angolské demokracii", tj. porušování lidských práv v širokém spektru podob. V této partii 

Mgr. Joao bohatě využívá zprávy, které nalézá na internetu. 

Práce je napsána česky, tedy jazykem, který je pro autora zčásti cizí. Tento hendikep se 

neodráží ve stylu práce, který si zaslouží pochvalu, ale v nemalém počtu drobných 

nedostatků: v pádových koncovkách, psaní i/y, psaní jmen měst a zemí (Ňasko - s. 23, Guinea 

- s. 28, Akkra - s. 36) a také ve zvláštním psaní některých osobních jmen (tvar Mobotu 

převažuje nad správným Mobutu). Některé portugalské výrazy nejsou plně přeloženy (s. 15 -

smíření je vhodnější než rekonciliace). Některé chyby odrážejí i nedostatky, jaké se běžně 

vyskytují také u českých autorů (výraz statut ve významech, kde má být status). Věcných 

chyb lze v práci nalézt jen nemnoho. Například o etniku Ovimbunudu autor uvádí jednou, že 

čítá okolo 4 970 000 lidí (s. 19), jindy mluví o 1 500 000 lidech (s. 45). Čísla jsou přirozeně 

vždy jen přibližná, neměla by se však takto podstatně lišit. 



Přes drobné nedostatky práci hodnotím kladně, Navrhuji přijmout ji jako práci magisterskou 

a navrhuji klasifikaci výborně. 

V Praze, leden 2007 't ~ 
Prof. PhDr. LUbotOpáček, CSc. 

FF UK Ústav Blízkého východu a Afriky 


