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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Bakalářská práce Martina Loužeckého se zabývá vlivem koloniální války na Portugalsko a na tamní 

nedemokratický režim v první polovině 60. let. Cílem práce je zodpovědět zajímavě definovanou otázku, zda 

vypuknutí konfliktu v koloniích pomohlo Salazarovu režimu upevnit svou moc po předchozí vnitropolitické krizi 

a stupňujícím se zahraničním tlaku na dekolonizaci portugalského zámoří na konci 50. let. Po historickém 

kontextu, kde jsou představeny hlavní rysy Salazarovy vlády a jeho koloniální politiky, se autor pokusil nastínit 

situaci v Portugalsku i jeho pozici v zahraničí na konci 50. let a následně ji srovnat se změnami, kterými 

Portugalsko prošlo v první polovině 60. let.  

 

  

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Autor si zvolil zajímavé a v českém prostředí poměrně obtížně zpracovatelné téma z důvodu omezeného 

množství odborných podkladů v českém jazyce. S touto překážkou se ale úspěšně vypořádal oproti předchozí 

verzi své práce a podařilo se mu shromáždit dostatečné množství relevantních zdrojů především v portugalštině, 

čímž prokázal svou schopnost práce s odbornými prameny v cizím jazyce. Zajímavě zvolená je i hlavní 

výzkumná otázka, která se snaží zjistit, zda koloniální válka přispěla k upevnění pozice Salazarova režimu. 

Tomu odpovídá i logická struktura práce, kdy autor nejdříve v historickém kontextu představuje samotný režim a 

jeho koloniální politiku a posléze přechází ke stěžejní části práce, kde se zabývá reakcí vlády a opozice na 

koloniální konflikt i jeho dopadem na samotné Portugalsko. Tato část by si ale zasloužila důkladnější 

zpracování. Autorovi se sice podařilo poměrně výstižně pojmenovat jednotlivé kapitoly, ale jejich obsah tomu 

neodpovídá. V některých případech není zřejmé, proč předkládané informace jsou uvedeny v dané kapitole, viz 

např. část propaganda a informace o emigraci a ekonomické situaci v koloniích (s. 29), některé poznatky jsou 

nelogicky rozděleny do několika kapitol (politika řízené migrace do kolonií), v jiných částech není zřejmé, jak 

uvedené poznatky souvisí s hlavním tématem práce, tedy vlivem koloniální války na Portugalsko 60. let (např. 

část o tajné policii PIDE, informace o turismu v Portugalsku). Některé informace včetně citací by bylo vhodné 

uvést v širším kontextu, aby nepůsobily jako strohý encyklopedický výčet. Také v kapitole reformy Nového státu 

by bylo jistě možné nalézt přesvědčivější argumenty a informace týkající se reakce režimu na koloniální válku. 

Autor sice dochází k závěru, že koloniální válka pomohla Salazarovi upevnit své pozice, ale tato zjištění nejsou 

v předchozí části dostatečně podložena.   

 

I přes výše zmíněné nedostatky autor prokázal svou schopnost zformulovat zajímavou výzkumnou otázku, 

shromáždit dostatečné množství relevantních zdrojů v cizím jazyce a představit zjištěné poznatky v dostatečně 

odborné reprezentativní formě.   

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce je přehledná a dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Rozsah je dostatečný 

včetně bohatého poznámkového aparátu, i když je otázkou, zda bylo v autorových možnostech do všech 

uvedených zdrojů osobně nahlédnout. Jazykový projev je vyvážený. Celkově dobrý dojem z práce trochu snižuje 

použití některých neformálních výrazů a drobné gramatické chyby.   

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 



Celkově hodnotím práci jako poměrně zdařilou. Autor zvolil zajímavé a v českém prostředí netradiční téma 

včetně výzkumné otázky. Podařilo se mu shromáždit relevantní množství cizojazyčných zdrojů a své poznatky 

zformulovat do přehledného odborného textu. Jistým nedostatkem práce je zpracování zjištěných informací ve 

stěžejní části. Tato část působí místy nekoherentně, informace týkající se jednoho tématu jsou nelogicky 

rozděleny do více kapitol, některá zjištění na sebe nenavazují a působí až jako strohý encyklopedický výčet bez 

uvedení potřebných širších souvislostí. Není tak zřejmé, proč je autor zmiňuje a jakým způsobem souvisí 

s hlavním tématem práce. Tomu odpovídá i závěr práce, kdy argumenty podporující názor, že koloniální válka 

ve svém začátku pomohla k upevnění pozice Salazarova režimu, by si zasloužily přesvědčivější zdůvodnění. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1. Jaké byly hlavní reformy Salazarova režimu po vypuknutí koloniální války?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě. Velmi dobře. 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


