
UNIVERZITA KARLOVA V 

PRAZE Fakulta sociálních věd 
Institut mezinárodních 

studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ 

PRÁCE (Posudek vedoucí práce) 
 

 
 
 
 

 

 

Práci předložila studentka: Kristýna Kolínová 

Název práce: Údolí padlých: Sporné místo ve španělských politikách 

paměti 

Vedoucí práce: Eliška Tomalová, Ph.D. 

 

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

 
Předložená diplomová práce analyzuje politiky paměti a debatu, která probíhala ve Španělsku v letech 2004-2018 

a vztahovala se k památníků – tvz. Údolí padlých. Autorka práci zasadila do širší akademické debaty o kolektivní 

paměti. V daném případě téma zarámovala třemi sférami kolektivní paměti: místy paměti, politikami paměti a 

paměťovými aktéry. Z uvedených rovin analýzy také vyplývají hlavní výzkumné otázky práce. Stěžejní je pak 

otázka: „Jaké politiky paměti směrem k Údolí padlých prosazují jednotliví aktéři a jaké významy spornému místu 

paměti přisuzují?“ (str. 2). 

 

 
2.   VĚCNÉ   ZPRACOVÁNÍ   (náročnost,   tvůrčí   přístup,   argumentace,   logická   struktura,   teoretické   a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 
Autorka si vybrala téma, které silně rezonuje v současné španělské politice a společnosti, téma, které poukazuje 

na stále živý a sporný odkaz Francova režimu. Vypracovala velmi kvalitní jednopřípadovou studii, která je 

postavena na historicko-politologické analýze problematiky. Práce je přehledná a čtivá. Autorka prokázala 

dobrou znalost kontextu španělské politiky a reálií, která – spolu s využitím původních španělských zdrojů – 

přispěla k vytvoření akademicky kvalitní a fundované práce. Předložená práce je inspirativní nejen z hlediska 

hlubšího pochopení zkoumaného případu, ale je i příspěvkem k akademické debatě v oblasti studia kolektivní 

pamětí a míst paměti. 

 

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

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 
Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku.  

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod. 

 
Práce je na velmi dobré výzkumné a analytické úrovni. Autorka prokázala zvládnutí metody i propojení teoretické 

literatury s empirickou částí výzkumu.  

 

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

 
Doporučuji, aby se autorka během obhajoby zaměřila na současný vývoj debat o Údolí padlých a zasadila téma do 

aktuálního kontextu uzavření památníku.  

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 



 
Předložená diplomová práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji tedy k obhajobě a 

navrhuji hodnocení A - výborně. 
 

 
Datum:  31. 8.2018 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. 

 


