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Věc: Doporučení Nicoly Raúl pro získání podpory Nadačního fondu Univerzity 

Palackého 

 

Projekt disertační práce Mgr. Nicoly Raúl na téma Zahraniční vztahy Československa 

a Angolské lidové republiky v letech 1960-1989 je jedním z nejpromyšlenějších a 

zároveň nejoriginálnějších mezi současnými doktorandy Kulturní antropologie na 

KSA. Žádost o podporu terénního a archivního výzkumu vychází z propracovaného 

teoreticko-metodologického rámce a realistických očekávání v souvislosti 

s empirickým výzkumem. Jde zejména o složku terénního výzkumu, který je pro 

úspěšné zpracování této disertační práce zcela nepostradatelný. 

Z tohoto důvodu tento projekt jako vedoucí práce jednoznačně podporuji a doporučuji 

jeho schválení Nadačním fondem UP. 

 
Doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. 

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci 
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V Olomouci dne 6. dubna 2020 
 
 
Věc: Doporučení Nicoly Raúl pro získání podpory Nadačního fondu Univerzity Palackého 
 
 
Nicola je úspěšnou absolventkou magisterského studia oboru kulturní antropologie. Od většiny svých 
spolužáků se výrazně vymyká svým mimořádným zájmem o studium, pečlivostí a vytrvalostí v cestě 
za svými cíli.  To se projevilo mimo jiné i při tvorbě její bakalářské práce s názvem Postoje seniorů 
vůči imigrantům žijícím v České republice. Práce byla založena na náročném výzkumu formou 
hloubkových kvalitativních interview se seniory, jejichž přepisy následně Nicola podrobila rozsáhlé 
analýze formou zakotvené teorie. Ve výzkumu se studentka snažila zachytit postoje seniorů k třem 
nejpočetnějším menšinám žijícím na území české republiky, konkrétně na Araby, Vietnamce a 
Afričany. Autorce se podařilo pečlivým aplikováním pravidel sociálně-vědného výzkumu vytvořit 
výzkumnou zprávu, která by mohla obstát v konkurenci s akademickými pracemi zkušených 
výzkumníků. Její úsilí bylo následně oceněno získáním ceny rektora UP za nejlepší vědeckou nebo 
uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů. 
 
Na úspěšnou bakalářskou práci navázala Nicola Raúl diplomovou prací, s názvem Hádejte, kdo přijde 
na večeři: Neformální kontrola žen žijících ve smíšených partnerských vztazích, která se zaměřila na 
dopady stereotypních a rasistických postojů na ty členy společnosti, kteří nenaplňují společenský 
konsenzus o nutnosti distance vůči jinakosti. Fenomén smíšených manželství je logicky dlouhodobým 
centrem zájmu antropologických výzkumů -  nicméně dominantní perspektiva je zaměřená na otázky 
integrace a interkulturní adaptace v rámci manželství i rodiny. Zachycení perspektivy žen žijících ve 
smíšeném svazku s cizincem jiné barvy pleti napomohlo lépe poodkrýt skryté mechanismy a tlaky, 
které působí proti jednání vybočujícím ze zavedených sociálních norem, které mimo jiné stojí na 
preferenci sociálních vazeb mezi lidmi bílé barvy pleti (fenomén whiteness). Tato magisterská 
diplomová práce byla úspěšně obhájena a byla taktéž oceněna cenou rektora UP za rok 2019.  
 
V současné době pracuje Nicola Raul na tématu své disertační práce, které se zaměřuje na 
Československo – angolské vztahy v letech v letech 1960 – 1989. Výzkum se zaměřuje na Angolany, 
kteří v daném období přijížděli do ČSSR na výměnné studijní programy v rámci vědecko-technické 
spolupráce. Disertační práce usiluje o zasazení tématu do kontextu československé a angolské 
zahraniční politiky, problematiky identity, transnacionalismu a migrace. Pro úspěšné zpracování 
tohoto v českém akademickém prostředí originálního tématu je nezbytné, aby studentka realizovala 
hloubkový terénní výzkum v Angole a také archivní výzkum v českých i zahraničních archívech. Na 
základě již provedených rešerší literatury a preliminárního výzkumu je zřejmé, že uvedené téma je 
unikátní i v mezinárodním měřítku a představuje tak potenciál posílení konkurenceschopnosti našeho 
výzkumného pracoviště. 
 
Z těchto důvodů jednoznačně doporučuji naši studentku Nicolu Raúl pro podporu Nadačního fondu. 
 
Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph. D.  
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci 

 

 


