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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje studentskému opozičnímu hnutí ve Španělsku v letech 1956 až 

1975, kdy v zemi panovala frankistická diktatura. Výzkum se soustředí především na postoje 

studentského hnutí a na jeho protestní aktivity. Cílem práce je analyzovat činnosti 

studentského hnutí, jeho vývoj, a rovněž jeho úspěchy a s tím související případný vliv na 

rozhodování frankistické vlády. Výzkum odpovídá na otázku, zdali studentské hnutí zapříčinilo 

provádění demokratických ústupků ze strany frankistické vlády. Práce nejprve pojednává 

o podobě univerzitního prostředí před rokem 1956, které bylo formováno restriktivními 

opatřeními. V této části autor věnuje pozornost roli režimu v akademickém prostředí, která 

byla posílena oficiálními režimními organizacemi. V této kapitole je rozebírán rovněž vznik 

a vývoj studentského hnutí do přelomového roku 1956, který se stal počátečním bodem 

v organizaci kontinuálních protestů. Následuje stěžejní část výzkumu, která chronologicky 

rozebírá aktivity studentského opozičního hnutí mezi lety 1956 a 1975. Tento úsek analyzuje 

úspěchy hnutí, jeho nedostatky a zabývá se jeho úspěšným obdobím, které se na začátku 

sedmdesátých let transformovalo v radikalizaci a následnou pasivitu studentské opozice. Na 

toto období je v závěru práce kladen důraz, neboť lze z výsledků výzkumu zjistit, proč se 

studentské hnutí i přes své slabosti a nevýhody nerozpadlo a přetrvalo až do konce 

frankistického režimu, který nastal v roce 1975. Výzkum dochází k závěru, že studentská 

opoziční činnost přispěla k liberalizaci akademického prostředí. 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the anti-Franco student movement in Spain during 

Franco´s dictatorship between the years 1956 and 1975. The research concentrates mainly on 

the position of the student movement and its protest activities. This thesis aims to analyze the 

activities of the student movement, its development, achievements, and potential impact on 

the decision-making of the Francoist government. The paper answers the question of whether 

the student movement caused any concessions made by the Francoist government. Firstly, 

the paper deal with conditions at universities before the year 1956. At these times, universities 

were formed by restrictive measures and by attempts for the catholicization of the education 

system. In this section, author focuses on the role of the regime at universities. This chapter 

concentrates also on the formation and development of student movement until the crucial 



 
 

year 1956 which became a landmark in organizing continuous protests. The pivotal section of 

the research follows which chronologically examines activities of the student opposition 

movement in the years 1956 and 1975. In this part, the thesis analyzes successes of the 

student movement, its imperfections, and focuses on its most significant years. Later, at the 

beginning of the seventies student movement became radical which resulted in the separation 

of the movement and the passivity of the student opposition movement. By the end, the paper 

emphasizes on this period, because it is possible to ascertain why the student movement did 

not disintegrate despite its weaknesses and imperfections and why it endured until the end 

of Franco´s regime in 1975. The research concludes that the student opposition activities 

contributed to the liberalization of the academic world. 
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1. Úvod 

1.1. Charakteristika tématu a cíl práce 

Francisco Franco neomezeně vládl Španělsku od roku 1939, kdy zvítězil v občanské válce, až 

do své smrti v roce 1975. Vzhledem k občanské válce a následným tvrdým podmínkám ve 

Španělsku, se v začátcích Francova režimu opozice téměř nevyskytovala1 a byla pouze 

marginálním elementem. Společnost v prvních letech frankismu nepomýšlela na aktivní boj 

proti režimu a přizpůsobila se jeho podmínkám.2 Postupem času se nicméně opozice začala 

vytvářet, a to i přesto, že Francův režim byl diktaturou, která své oponenty tvrdě 

pronásledovala a perzekvovala. Hlavním motivem pro rozvoj studentského opozičního hnutí 

byla touha po větší míře svobody v akademickém prostředí.3 

Bakalářská práce je zaměřena na opoziční studentské hnutí v období frankistické diktatury 

ve Španělsku a zkoumá aktivity studentů, kteří byli s režimem nespokojení a pokoušeli se 

diktatuře vzdorovat. Výzkum se zabývá studentským opozičním hnutím, analyzuje jeho vývoj 

a případné úspěchy a rozebírá vývoj studentského hnutí v období od začátku Francovy vlády 

do konce frankistické diktatury. Stěžejní část práce se věnuje aktivitám studentské opozice 

v období let 1956 až 1975. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat aktivity studentského opozičního hnutí, jeho 

případné úspěchy a s tím související jeho potenciální vliv na změny v režimní politice. Práce se 

pokouší zodpovědět otázku, zdali studentská opoziční činnost přispěla k provádění ústupků ze 

strany režimu, které by napomohly k liberalizaci akademického prostředí. 

Odpověď na výše položenou otázku je zjišťována prostřednictvím analýzy sekundárních 

zdrojů především ve španělském jazyce. Jedná se zejména o knihy španělských univerzitních 

profesorů a odborníků na frankistické období, a o akademické články soustředící se na 

studentskou opozici v době Francovy diktatury. Zdroje jsou podrobněji popsány ve zhodnocení 

odborné literatury a pramenů. 

Práce je přínosná v rozšíření české odborné literatury o dosud opomíjené téma, které by 

mohlo přinést nová poznání o aktérech, kteří ovlivnili podobu Francova režimu. Téma opozice 

vůči Francově diktatuře je v českém prostředí zanedbáváno, přičemž studentská opozice vůči 

                                                           
1 Pere Ysás, „¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío“, Ayer 
17, č. 68 (2007), 32. 
2 Paul Preston, Franco, (Praha: BB Art, 2001), 531. 
3 Eduardo González Calleja, „Rebelión en las aulas: un siglo de movilizaciones estudiantiles en España (1865-
1968)“, Ayer 59, č. 3 (2005), 41. 
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Francovi je zcela vynechávána. Tato bakalářská práce přispívá k rozšíření povědomí o tomto 

tématu. 

Práce je členěna chronologicky. První kapitola se soustředí na zobrazení podmínek, které 

v univerzitním prostředím panovaly před rokem 1956 a uvádí do kontextu roli Francova režimu 

v akademické obci. Tento úsek hovoří taktéž o vzniku a vývoji studentského hnutí do roku 

1956. Ve druhé, stěžejní, kapitole se výzkum zabývá aktivitami studentského hnutí od roku 

1956 do roku 1975. Výzkum analyzuje příčiny zesílení studentského hnutí, rozebírá jeho 

nejúspěšnější období a významná část kapitoly se věnuje studentskému hnutí v sedmdesátých 

letech, ve kterých se studentské hnutí vyznačovalo pasivitou. V závěru autor shrnuje výsledky 

výzkumu a odpovídá na stanovenou otázku. 

Studentským hnutím jsou v tomto výzkumu myšleni univerzitní studenti, kteří nesouhlasili 

s frankistickým režimem a vzdorovali jeho ideologii. Po dobu Francovy vlády neexistovala 

jednotná opoziční organizace, která by sdružovala studenty nesouhlasící s režimem 

a koordinovala jejich snahy. Studentské opoziční hnutí lze definovat jako studenty, kteří si 

uvědomovali nedostatky frankistického režimu, distancovali se od jeho ideologie a aktivně 

usilovali o liberalizaci univerzitního prostředí a později rovněž o demokratizaci životních 

podmínek ve Španělsku.4 Použitá sekundární literatura o studentech, kteří se vymezovali vůči 

frankistické diktatuře, pojednává taktéž jako o studentském hnutí.5 

Na závěr je třeba zmínit, že většina institucí byla přeložena autorem této práce, jelikož 

oficiální český ustálený překlad španělských institucí chybí. Španělské názvy institucí 

a organizací jsou proto v práci uvedeny vždy ihned za českým názvem. 

1.2. Zhodnocení odborné literatury a pramenů 

Při zpracování práce byly využity zejména sekundární zdroje psané ve španělském jazyce, 

jelikož se v českém prostředí tomuto tématu nevěnuje pozornost, o čemž svědčí skutečnost, 

že se autorovi nepodařilo nalézt žádný český zdroj, který by se explicitně zabýval pouze 

studentskou opozicí vůči Francovu režimu. Česká odborná literatura se sice zabývá tématy 

                                                           
4 Montserrat Navarrete Lorenzo, El movimiento estudiantil en España. De 1965 a 1985, Acciones e 
investigaciones sociales, 1995, 123. 
5 Více viz Marc Baldó Lacomba, Elena Hernández Sandoica a Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Estudiantes contra 
Franco (1939-1975): oposición política y movilización juvenil, (Madrid: La Esfera de los Libros, 2007), Gregorio 
Valdelvira, La oposición estudiantil al franquismo, (Madrid: Sintesis, 2006), Montserrat Navarrete Lorenzo, El 
movimiento estudiantil en España. De 1965 a 1985, Acciones e investigaciones sociales, 1995, Miguel Gómez 
Oliver, „El movimiento estudiantil español durante el franquismo (1965-1975)”, Revista Crítica de Ciências 
Sociais 81 (2008), Alberto Carillo-Linares, „Movimiento estudiantil antifranquista, cultura política y transición 
política a la democracía“, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea (2006). 
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frankismu a frankistického prostředí, ovšem téma opozice vynechává či zmiňuje jen okrajově. 

Ve španělské odborné literatuře je na téma frankismu brán výraznější zřetel. Publikací, které 

se specializují na studentskou opozici vůči Francově vládě, je ovšem relativně nízký počet. 

Anglické odborné zdroje se po většinou zabývají odlišnými složkami opozice, než je 

studentské hnutí. Výjimku tvoří Sergio Rodriguez Tejada, který působí na valencijské univerzitě 

a zaměřuje se zejména na studentské hnutí vůči Francovi. Rodriguez Tejada publikuje 

především ve španělštině, ovšem některá jeho díla, ze kterých výzkum čerpá, jsou psána 

anglicky. Konkrétně se jedná o články Surveillance and Student Dissent: The Case of the Franco 

Dictatorship6 a The Anti-Franco Student Movement’s Contribution to the Return of Democracy 

in Spain.7 

Bakalářská práce se opírá zejména o španělskou publikaci Estudiantes contra Franco (1939-

1975): oposición política y movilización juvenil 8 (v češtině Studenti proti Francovi (1939-1975): 

politická opozice a mobilizace mládeže), která pochází od kolektivu autorů. Na knize se 

podílela Elena Hernandéz Sandoica, která je profesorkou na Universidad Complutense de 

Madrid a která se zabývá historií studentů vysokých škol v devatenáctém a dvacátém století. 

Druhým autorem, který ke vzniku díla přispěl, byl Miguel Ángel Ruiz Carnicer, který je 

profesorem na univerzitě v Zaragoze, a který se soustředí na výzkum studentských hnutí 

a španělských mládežnických organizací. Posledním autorem publikace je Marc Baldó 

Lacomba, který se zabývá historií španělských univerzit a je profesorem na valencijské 

univerzitě. Kniha rozebírá studentské opoziční hnutí v celém období Francovy diktatury 

a soustředí se rovněž na represe, které byly uvaleny na studenty, a které sloužily k zastrašení 

opozičních činitelů a okrajově rovněž líčí postoj akademických profesorů ke studentskému 

hnutí. 

Druhou významnou publikací, ze které práce vychází, je španělská kniha La oposición 

estudiantil al franquismo9 (česky Studentská opozice vůči frankismu), která se zabývá 

výhradně aktivitami opozičního studentského hnutí, přičemž významná část publikace je 

věnována opozičním studentům a jejím činnostem mezi lety 1965 a 1975, s mírným přesahem 

                                                           
6 Sergio Rodriguez Tejada, „Surveillance and Student Dissent: The Case of the Franco Dictatorship”, Surveillance 
and Society 12, no. 4 (2014): 528-546. 
7 Sergio Rodriguez Tejada, „The Anti-Franco Student Movement’s Contribution to the Return of Democracy in 
Spain”, Espacio, Tiempo y Educación 2, no. 2 (2015): 77-106. 
8 Marc Baldó Lacomba, Elena Hernández Sandoica a Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Estudiantes contra Franco 
(1939-1975): oposición política y movilización juvenil, (Madrid: La Esfera de los Libros, 2007). 
9 Gregorio Valdelvira, La oposición estudiantil al franquismo, (Madrid: Sintesis, 2006). 
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do demokratické tranzice Španělska. Toto dílo napsal Gregorio Valdelvira, který je profesorem 

na madridské univerzitě (španělsky Universidad Autónoma de Madrid), a který zkoumá 

studentské opoziční hnutí v období Francovy diktatury. Z knih dále práce využila dvě kapitoly 

z publikace The Last Survivor: Cultural and Social Projects Underlying Spanish Fascism, 1931-

1975,10 která se zabývá zejména samotným frankistickým režimem a zkoumá příčiny 

a okolnosti dlouhého trvání Francova režimu. Autory kapitol jsou Ferran Gallego Margaleff 

a Francisco Morente Valero. Gallego Margaleff je profesor na barcelonské univerzitě 

a uznávaný odborník na extrémně pravicové systémy v Evropě ve dvacátém století. Morente 

Valero je rovněž profesorem na barcelonské univerzitě, který se zabývá fašismem a jeho 

vlivem na španělský vzdělávací systém v době Francovy vlády. 

Co se týče podmínek v univerzitním prostředí, práce vychází z doktorské disertace Mujeres 

y universidad franquista: trayectorias vitales, académicas y profesionales.11 Disertace se 

zabývá zejména postavením a rolí žen ve španělském univerzitním prostředí za Francova 

režimu a pochází od Heleny Saavedry Mitjans z barcelonské univerzity. Bakalářská práce čerpá 

i z knihy La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad (1939-

1951),12 která se zabývá zejména madridskou univerzitou, ovšem okrajově líčí rovněž obecné 

podmínky panující na španělských univerzitách. Autorkou této publikace je Carolina 

Rodríguez-López, profesorka na madridské univerzitě, která se zabývá moderními dějiny 

a historií madridské univerzity. Bakalářská práce dále čerpá z akademických článků, z nichž 

nejvýznamnější je práce El movimiento estudiantil español durante el franquismo (1965-

1975),13 která se soustředí na aktivity studentského hnutí v jeho nejúspěšnějších letech. Tento 

článek napsal Miguel Gómez Oliver, který je profesorem na univerzitě v Grenadě a zabývá se 

moderní historií se zaměřením na společenská hnutí. 

                                                           
10 Ferran Gallego Margaleff a Francisco Morente Valero, The Last Survivor: Cultural and Social Projects 
Underlying Spanish Fascism, 1931-1975, (Brighton: Sussex Academic Press, 2017). 
11 Helena Saavedra Mitjans, „Mujeres y universidad franquista: trayectorias vitales, académicas y 
profesionales” (doktorská disertace, Unviersitat Autónoma de Barcelona, 2016). 
12 Carolina Rodríguez López, La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad (1939-
1951), (Madrid: Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, 2002). 
13 Miguel Gómez Oliver, „El movimiento estudiantil español durante el franquismo (1965-1975)”, Revista Crítica 
de Ciências Sociais 81 (2008): 93-110. 
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2. Studentské hnutí před rokem 1956 

2.1. Univerzitní prostředí ve Španělsku před rokem 1956 
Frankistická diktatura ve Španělsku započala rokem 1939 a přetrvala až do smrti Francisca 

Franca v roce 1975. Francova vláda usilovala o udržení absolutní kontroly nad všemi aspekty 

života v zemi. Režim k zesílení kontroly využíval represivní opatření, prostřednictvím kterých 

se frankistická diktatura pokoušela umlčet nespokojenou část obyvatel. Univerzitní prostředí 

nebylo výjimkou, a rovněž zde frankistický režim usiloval o zesílení své pozice. Cílem režimu 

bylo utlumit jakékoli snahy o založení opozičního hnutí. Po většinu času byl režim v potlačení 

opoziční činnosti úspěšný, neboť mu napomáhali prorežimní profesoři a také propaganda, 

která měla za cíl získat příznivce pro prosazovanou ideologii. Během občanské války se 

nástrojem propagandy v univerzitním prostředí stal Svobodný vědecký institut (španělsky 

Institución Libre de Enseñanza), který vznikl již v roce 1876,14 a který likvidoval knihy zabývající 

se zejména historií, které se ve výkladu španělských dějin neshodovaly s oficiálním režimním 

narativem. Zakázaný učební materiál by dle režimu „napomohl k úpadku společnosti a státu“15 

a přispěl by k úpadku morálky v případě jeho dostupnosti. Režim v univerzitním prostředí 

spoléhal na pravicové profesory a opíral se o Španělský svaz studentů (dále SEU, ve španělštině 

Sindicato Español Universitario), o kterém práce pojednává níže. 

Nástrojem k upevnění a zajištění loajality profesorů byla reorganizace profesorského sboru, 

která nastala po občanské válce, a která byla cílena na profesory, kteří se „účastnili občanské 

války na straně poražených, a kteří tak byli označeni za nepřátele režimu.“16 Podnětem 

k vyřazení profesorů z akademického sboru mohla být nicméně taktéž jejich neúčast ve 

válečném konfliktu, neboť režim kvůli jejich absenci ve válce nepředpokládal jejich podporu 

v budoucnosti. Někteří profesoři, kteří aktivně nespolupracovali s režimem, mohli být obětí 

represí kvůli udání ze stran kolegů. Udání bylo často motivované osobními spory a neshody, 

                                                           
14 Organizace se pokoušela bojovat za právo na svobodu v akademickém prostředí a při vědeckém výzkumu, 
který měl být podle zakladatelů nezávislý na jakékoli náboženské či politické doktríně. V průběhu občanské 
války ji frankisté zneužívali k prosazování frankistické ideologie a v roce 1939 organizace zanikla, více viz José 
Luis Felipe Maso, „La Institución Libre de Enseñanza: sus principios pedagógicos innovadores y su presencia en 
el currículo de la educación física actual. El primer centro cocente español que utilizó el deporte como 
elemento educativo“, Citius, Altius, Fortius 7, č. 2 (2014), 57-82. 
15 Miguel Gómez Oliver, „El movimiento estudiantil español durante el franquismo (1965-1975)”, Revista Crítica 
de Ciências Sociais 81 (2008), 94. 
16 Jaume Claret Miranda, „Cuando las cátedras eran trincheras: La depuración política e ideológica de la 
Universidad española durante el primer franquismo“, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea č. 6 
(2006), 517. 
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které mohly vyústit ve smyšlené obvinění ze spolupráce se svobodnými zednáři.17 

Reorganizace profesorského sboru probíhala tak rychle a krutě, že některé zdroje o tomto 

přebudování hovoří jako o čistce,18 která zdecimovala akademický sbor.19 Přibližně třetina20 

profesorů přišla o svou pracovní pozici kvůli dobrovolnému či vynucenému odchodu do 

zahraničí. Důsledkem represivních opatření se snížil počet profesorů a nová pracovní místa 

byla přidělena lidem oddaným režimu, a to i v případě, že na pozici neměli dostatečné 

kompetence. Zaměstnání obdrželi za válečné zásluhy a za své konzervativní přesvědčení.21 

Režim tyto profesory označoval jako „armádu, která napomohla zachránit Španělsko“22 

v uplynulém válečném konfliktu. 

Pilíře španělského vzdělávacího systému byly zformulovány již v průběhu občanské války 

ideologem José Pemartínem,23 podle kterého bylo školství založeno zejména na katolicismu. 

V listopadu 193924 vznikla Vrchní rada pro vědecký výzkum (ve španělštině Consejo Superior 

de Investigaciones Científicos), která měla být nástrojem pro snadnější kontrolu nad 

akademiky ze strany režimu, a která „nařizovala podřídit vědecký výzkum katolické ideologii 

a církevním doktrínám.“25 Vzdělávací systém měl sloužit jako „prostředek k předání režimní 

ideologie nadcházejícím generacím.“26 Frankistická diktatura vychovávala své věrné 

následovníky a univerzity nesloužily k totožnému účelu jako v demokratických zemích, neboť 

nerozvíjely budoucí kapacity, nýbrž se zaměřovaly pouze na výchovu budoucích frankistických 

úředníků a politiků. U studentů humanitních oborů se předpokládalo, že v budoucnu zasáhnou 

do politického života země a byli proto pečlivě vybíráni.27 Přednost se dávala mladým lidem 

pocházejícím z vyšších vrstev společnosti. Univerzity se pokoušely silněji katolizovat mladé 

lidi, upevnit jejich křesťanskou víru a posílit důvěru v církev. V začátcích frankismu měly vysoké 

školy za úkol rovněž napomoci k vytvoření člověka, který by se přiblížil ideálu. Ideálního 

                                                           
17 Claret Miranda, „Cuando las cátedras eran trincheras,“ 519. 
18 Francisco Morente Valero, „La Universidad fascista y la universidad franquista en perspectiva comparada“, 
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija č. 8 (2005), 190. 
19 Claret Miranda, „Cuando las cátedras eran trincheras,“ 518. 
20 Morente Valero, „La Universidad fascista y la universidad franquista,“ 195. 
21 Baldó Lacomba, Hernández Sandoica a Ruiz Carnicer, „Estudiantes contra Franco (1939-1975),“ 76. 
22 Carolina Rodríguez López, La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad (1939-
1951), (Madrid: Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, 2002), 61. 
23 Baldó Lacomba, Hernández Sandoica a Ruiz Carnicer, „Estudiantes contra Franco (1939-1975),“ 63. 
24 Manuel Redero San Román, „Origen y desarollo de la universidad franquista“, Studia Zamorensia č. 6 (2002), 
341. 
25 Ibidem, 342. 
26 Baldó Lacomba, Hernández Sandoica a Ruiz Carnicer, „Estudiantes contra Franco (1939-1975),“ 64. 
27 Morente Valero, „La Universidad fascista y la universidad franquista,“ 180. 
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člověka režim viděl jako „muže čestného a hrdinného, který bude vést disciplinovaný život.“28 

Především tzv. disciplinovaný život byl pro frankistickou vládu klíčovou záležitostí, neboť by 

zajistil, že režim nebude zpochybňován, ale naopak uctíván a respektován. 

Frankistická diktatura umocnila svou kontrolu nad univerzitním prostředím Zákonem 

o univerzitním uspořádání (ve španělštině Ley de Ordenación Universitaria), který byl vydán 

v roce 1943. Zákon posílil pravomoci vlády k dohledu nad jakoukoli studentskou aktivitou 

a nad vyučovacími předměty, které musely podstoupit schválení režimu, a sloužily 

k prohloubení kladného vztahu k frankismu.29 Zákon představoval první významnou reformu 

vysokého školství, neboť systém univerzit vycházel ze zákonu jménem Ley Moyano, který platil 

již od roku 1857.30 Frankistický zákon sloužil k posílení vlivu katolické církve v univerzitním 

prostředí31 a nařídil, že úkolem SEU je „budovat a rozvíjet falangistického ducha a ideje mezi 

studenty.“32 Ley Moyano rovněž stanovil počet veřejných vysokých škol, který byl ukotven na 

číslu dvanáct. Tento počet se neměnil, neboť režim tvrdil, že „vytvářet nové univerzity není 

nutné,“33 vznikla ovšem Fakulta ekonomických a politických věd (španělsky Facultad de 

Ciencias Políticas y Económicas) v Madridu, která sloužila k vychovávání a vzdělávání 

budoucích frankistických elit. Zákon podpořil režimní autarkii, neboť tvrdil, že univerzity mají 

být vlastenecké, „schopné vzdorovat evropským vlivům a hájit tradiční španělské hodnoty.“34 

Zejména ve čtyřicátých a v první polovině padesátých let většina akademické obce 

podporovala frankistický režim a pouze menšina zůstávala pasivní, neboť se neodvažovala 

nesouhlasit s frankismem a aktivně odporovat režimu, jelikož měla v paměti válečné utrpení 

a následné poválečné represe. Na univerzitách před rokem 1956 panovala většinově 

profrankistická atmosféra nejen mezi profesory, kteří své místo získali převážně díky politické 

příslušnosti než kvůli svým intelektuálním schopnostem a kompetencím, ale také mezi 

studenty. Ti využívali prospěchářský systém, ve kterém jim akademický titul zajistil vysoké 

postavení ve vládní administrativě a vstup mezi společenskou elitu, a studenti tak byli věrni 

                                                           
28 Baldó Lacomba, Hernández Sandoica a Ruiz Carnicer, „Estudiantes contra Franco (1939-1975),“ 65. 
29 Ibidem, 72. 
30 Morente Valero, „La Universidad fascista y la universidad franquista,“ 179. 
31 BOE n° 212 (29. července 1943), Ley de 29 de julio de 1943 sobre ordenación de la Universidad española, 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1943/212/A07406-07431.pdf (staženo 1. 4. 2020), 7409. 
32 Santiago de Pablo, „Universidad y sociedad en la España de 1967: El contexto histórico de una homilía“, 
Scripta Theologica 49, č. 2 (2017), 476. 
33 Morente Valero, „La Universidad fascista y la universidad franquista,“ 185. 
34 José María Hernández Díaz, „La universidad en España, del Antiguo Régimen a la LRU (1983): hitos y 
cuestiones destacadas“, Aula: Revista De Pedagogía de la Universidad de Salamanca č. 9 (1997), 37. 
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režimu a „měli osobní zájem hájit frankistický režim.“35 Univerzitní prostředí bylo velmi silně 

propojené s oficiální vládní politikou a s režimními organizacemi, na které mělo úzké vazby 

a bylo na nich závislé.36 

Na univerzitách převládali především muži, jelikož se ženy musely přizpůsobovat tradiční 

roli žen v domácnosti, kterou jim předurčoval frankistický režim,37 který byl silně 

konzervativně a katolicky orientovaný a vyznačoval se patriarchální společností. Nicméně 

neexistoval zákon, který by ženám zakazoval studovat na vysokých školách. Podmínky 

k přístupu na univerzity byly ztížené kvůli panující režimní ideologii, která silně vycházela 

z katolické víry a společnost předpokládala, že ženy dostojí své tradiční roli ve společnosti, tj. 

manželky a matky.38 V první polovině Francovy vlády činil podíl žen na skladbě studenstva 

stabilně 14 %.39 Ženy začaly na univerzity výrazněji pronikat až od roku 1961, kdy byl vydán 

zákon,40 který ženám povolil aktivní účast na vzdělání41 a „zřídil rovné podmínky mezi muži 

a ženami ohledně získání pracovních příležitostí.“42 Především v první polovině diktatury 

nicméně ženy v univerzitním prostředí nebyly přijímány ve studentské komunitě, které 

dominovali muži. Ženy se musely vyrovnat např. s pokřikováním či hvízdáním, které útočilo na 

jejich osobu,43 a do počátku šedesátých let musely vzdorovat tradičním společenským 

konvencím, které podporovala konzervativní režimní ideologie. I přesto se však zastoupení žen 

na univerzitách neustále zvyšovalo. V roce 1957 tvořily studentky přibližně 20 % z celkového 

počtu studentů a ke konci diktatury jejich podíl činil necelých 40 %.44 

Pro přístup na univerzitu nicméně nebylo rozhodující pohlaví, ale sociální původ 

potenciálního studenta či studentky, jelikož režim se z univerzit pokoušel utvořit výhradně 

elitářské prostředí, a to zejména v první polovině Francovy vlády. V případě, že žena pocházela 

                                                           
35 Sergio Rodriguez Tejada, „The Anti-Franco Student Movement’s Contribution to the Return of Democracy in 
Spain“, Espacio, Tiempo y Educación 2, č. 2 (2015), 81. 
36 Rodríguez López, „La Universidad de Madrid en el primer franquismo,“ 205. 
37 Saavedra Mitjans, „Mujeres y universidad franquista,“ 128. 
38 Helena Saavedra Mitjans, „Universidad y patrones de género en el primer franquismo. Continuidades y 
rupturas en la enseñanza universitaria: alumnas, doctoras y profesoras“, Dictatorships & Democracies. Journal 
of History and Culture č. 6 (2018), 63. 
39 Baldó Lacomba, Hernández Sandoica a Ruiz Carnicer, „Estudiantes contra Franco (1939-1975),“ 78. 
40 Zákon se jmenoval Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos politicos profesionales y de trabajo de la 
mujer 
41 BOE n°175 (24. července 1961), Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos profesionales y de 
trabajo de la mujer, https://boe.es/boe/dias/1961/07/24/pdfs/A11004-11005.pdf (staženo 31. 3. 2020), 11004. 
42 Saavedra Mitjans, „Mujeres y universidad franquista,“ 135. 
43 Sergio Rodríguez Tejada, „Compañeras: la militancia de las mujeres en el movimiento antifranquista en 
Valencia“, Historia del Presente č. 4 (2004), 133. 
44 Saavedra Mitjans, „Mujeres y universidad franquista,“ 192. 
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z vyšší společenské vrstvy, její možnost úspěšného přijetí na univerzitu byla vyšší než v případě 

muže, který byl původem z nižší společenské vrstvy.45 Studenti proto většinou pocházeli 

z majetných vrstev a z větších měst. Nízké začlenění mladých lidí z nízké a střední vrstvy 

společnosti zapříčinil mj. ekonomický nedostatek ve čtyřicátých letech, který byl způsoben 

snahami režimu o autarkii. Více než 60 %46 studentů pocházelo z rodin režimních funkcionářů 

či bývalých nebo stávajících vojáků. Zbytek studentů měl původ v rodinách vlastníků půdy, 

majitelů průmyslových podniků či obchodníků. 

Zásadní institucí, která kontrolovala a zastupovala univerzitní studenty v období frankismu, 

byl Španělský svaz studentů (SEU), který vznikl již v roce 1933 jako marginální fašistická 

organizace,47 která spadala pod Falangu. Organizace je významná z toho důvodu, že 

nespokojenost studentů s režimem byla nejprve namířena proti SEU a až později studenti 

začali vyslovovat nesouhlas také se samotným režimem. V počátečních letech své existence 

měl SEU za cíl sloužit jako konkurence oficiální studentské organizaci v době druhé španělské 

republiky, což byla Federace univerzitních studentů (španělsky Federación Universitaria 

Escolar). SEU nabyl na významu po výhře Franca v občanské válce, kdy se stal oficiální režimní 

organizací, která měla napomoci k udržení kontinuity frankismu,48 a přeměnil se v organizaci 

s prvky paramilitárního uskupení, která spadala pod oficiální režimní stranu Falanga a která 

zastupovala a reprezentovala studenty. SEU byl ovládán režimem, jenž jmenoval její nejvyšší 

funkcionáře a byla tak řízena mladými lidmi, kteří započali své studium po skončení občanské 

války, a kteří během ní bojovali na Francově straně. Frankistický režim tyto studenty odměnil 

jistou pozicí na univerzitě, jelikož „se vzbouřili proti republice a napomohli k vítězství 

v občanské válce.“49 Vzhledem k tomu, že běžné policejní složky v prostorách univerzit 

zasahovat nesměly, jejich roli v tomto prostředí zastoupil SEU, který měl kontrolu nad životem 

na půdě univerzit. Pro studenty pocházející z nižších společenských vrstev byla SEU atraktivní, 

neboť jim zajistil příležitosti ke kulturnímu vyžití. Studenti měli kvalitnější příležitosti např. 

k navštěvování kin, divadel, uměleckých výstav či mohli v omezené míře snadněji cestovat.50 

                                                           
45 Saavedra Mitjans, „Mujeres y universidad franquista,“ 293. 
46 Baldó Lacomba, Hernández Sandoica a Ruiz Carnicer, „Estudiantes contra Franco (1939-1975),“ 77. 
47 Redero San Román, „Origen y desarollo de la universidad franquista,“ 343. 
48 Ibidem, 343. 
49 Baldó Lacomba, Hernández Sandoica a Ruiz Carnicer, „Estudiantes contra Franco (1939-1975),“ 81. 
50 Rodriguez Tejada, „The Anti-Franco Student Movement’s Contribution,“ 82. 
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Režimní strategie byla úspěšná, jelikož studenti tyto výhody využívali a nezpochybňovali 

přetrvávající režim, který tak mohl tvrdit, že má studentskou podporu. 

Až do poloviny padesátých let byly univerzity vůči režimu loajální. Proti SEU se ale někteří 

studenti vymezovali. Jejich odpor vůči tomuto uskupení nicméně nebyl způsoben tím, že by 

sympatizovali s protirežimní opozicí, ale tím, že „byli znechuceni až přílišným vlivem, který SEU 

měl na jejich každodenní život.“51 SEU byl integrován do širší organizace jménem Národní 

delegace mládežnické fronty (Delegación Nacional del Frente de Juventudes), která 

zastřešovala všechny mládežnické organizace v zemi, a která „dohlížela na vhodné jednání 

těchto organizací.“52 Vzhledem k tomu, že byl SEU pod dozorem dalších represivních složek, 

jeho vliv na život na univerzitách časem slábl. SEU se pokoušel politizovat studenty a upevnit 

jejich pozitivní názor na frankistický režim za použití propagandy a pořádání kulturních akcí. 

Jedním ze způsobů propagandy se stalo vydávání časopisů, prostřednictvím kterých se SEU 

pokoušel získat studenty na stranu frankismu. Byl vydáván časopis Haz, jehož úkolem bylo 

„vyztužit a posílit politickou jednotu studentů,“ 53 a sloužil k posílení role SEU a k utlumení 

potenciálního ohniska odporu vůči režimu. Haz byl následně nahrazen časopisy Juventud a La 

Hora. Nejednoznačnost, který z uvedených časopisů měl mít zásadnější roli, byla nedostatkem 

tohoto způsobu propagandy. Studenti za tyto časopisy museli platit, což byla další komplikace 

režimní propagandy, jelikož si časopisy pořizovali zejména lidé, kteří režim aktivně 

podporovali,54 a časopisům se proto nepodařilo ideologizovat studenty, kteří se odklonili od 

frankismu. V polovině padesátých let byli studenti všudypřítomnou propagandou, které nebyli 

vystavováni pouze prostřednictvím časopisů, unaveni a popuzeni55 a neměli zájem se účastnit 

aktivit pořádaných režimem. 

2.2. Vznik a vývoj studentského hnutí v počátečních letech frankistického režimu 
Znakem studentského hnutí po celou dobu jeho působení byla myšlenka propojení boje za 

liberalizaci univerzitního prostředí s bojem za větší demokratizaci v celé zemi.56 Iniciativy 

studentského hnutí po celou dobu jeho existence „doprovázelo střídání momentů silné 

                                                           
51 Sergio Rodriguez Tejada, „Surveillance and Student Dissent: The Case of the Franco dictatorship“, 
Surveillance and Society 12, č. 4 (2014), 532. 
52 Morente Valero, „La Universidad fascista y la universidad franquista,“ 204. 
53 Miguel Angel Ruiz Carnicer, „La voz de la juventud. Prensa universitaria del SEU en el franquismo“, Bulletin 
Hispanique 98, č. 1 (1996), 177. 
54 Ibidem, 184. 
55 Rodriguez Tejada, „The Anti-Franco Student Movement’s Contribution,“ 82. 
56 Gómez Oliver, „El movimiento estudiantil español durante el franquismo,“ 98. 
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a aktivní mobilizace a období apatie.“57 I přesto, že protesty umožnily studentům cítit se jako 

součást celku a „poskytly jim možnost identifikovat se s tímto celkem,“58 až do padesátých let 

byli studenti vnitřně rozděleni. Většina studentů spolupracovala s režimem a oficiálními 

represivními složkami, což oslabovalo jakékoli šance na vzniknutí silného opozičního 

studentského hnutí. Na začátku desetiletí pouze malé skupiny studentů uspořádaly spíše 

symbolické protesty, většinou ve formě podepisování petic, které ale nedosáhly kýženého 

výsledku. Studentské snahy o konání demonstrací se pokoušel zdiskreditovat rovněž samotný 

režim prostřednictvím médií, ve kterých ze studentů učinil oběti komunistického 

a zednářského spiknutí,59 které se dle Franca pokoušelo rozvrátit španělský stát. Je nutné 

zmínit, že „ve Španělsku politickou veřejnost tradičně tvořily relativně málo početné skupiny 

obyvatel,“60 a proto práce pojednává o studentském hnutí jako o celku, i přesto, že podíl 

opozičních studentů z celkového počtu studujících byl nízký a studentské opozici se v první 

polovině Francovy diktatury nepodařilo sjednotit do jedné instituce. 

V počátcích frankismu aktivní protesty proti režimu téměř neprobíhaly, ovšem už 

v polovině čtyřicátých let někteří studenti zanevřeli na aktivní podporu frankistické 

ideologie.61 Jednalo se zejména o studenty, kteří vyrůstali v době občanské války a kteří 

nesouhlasili s určitými zastaralými hodnotami režimu.62 Pouze nízký počet studentů se však 

v tomto období rozhodl spolupracovat s tajnými a ilegálními opozičními skupinami, které 

vznikaly především v Barceloně a Madridu. Frankistický režim zapříčinil marginální počet 

opozičních protestů, jelikož je silně potlačoval prostřednictvím krutých a efektivních represí. 

Nejen studentské opoziční síly byly v důsledků poprav, zatýkání a nucených exilů roztříštěné 

a nekoordinované.63 Nástrojem represálií bylo taktéž zamítnutí odkladu povinné vojenské 

služby.64 Vysokoškolští studenti směli do armády nastoupit později. Pokud ovšem úřední 

záznamy studenta obsahovaly údaje ohledně zapojení se do protirežimních činností, takový 

                                                           
57 González Calleja, „La movilización y la protesta estudiantil,“ 224. 
58 Montserrat Navarrete Lorenzo, „El cambio del movimiento estudiantil: De la revolución a la apatía“, Acciones 
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59 Alberto Carillo-Linares, „Movimiento estudiantil antifranquista, cultura política y transición política a la 
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62 Gregorio Valdelvira, La oposición estudiantil al franquismo, (Madrid: Sintesis, 2006), 62. 
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student ztrácel nárok na odložení armádní povinnosti, kterou musel vykonat ještě před 

oficiálním přijetím na vysokou školu. Studenti, kteří se účastnili opozičních aktivit, byli často 

posíláni do Západní Sahary, Ceuty či Melilly, kde daleko od domova čelili fyzickému 

i psychickému nátlaku a zneužívání.65 K opoziční nesmělosti přispěly rovněž osobní zkušenosti 

či alespoň vědomí hrůz, které nastaly v průběhu občanské války, a taktéž všudypřítomná 

propaganda namířena proti ideologiím, které režim neschvaloval. 

V druhé polovině čtyřicátých let se nejběžnějším způsobem projevování nespokojenosti 

staly časopisy,66 které byly psány studenty a určené byly rovněž pro studenty, a jenž odkrývaly 

neblahou situaci na univerzitách, nedostatečné kvality profesorů a tristní stav španělské 

ekonomiky. Těmto časopisům se podařilo uniknout cenzuře a autoritativní politice SEU, neboť 

vycházely tajně a v malých nákladech. Časopisy unikaly pozornosti také proto, že byly psány 

v katalánštině. I přes pokusy o zatajení byla nicméně pěti redaktorům udělena pokuta ve výši 

10 000 peset67 v roce 1951. 

Příčinou počátku studentského odporu vůči režimu byl fakt, že mezi studenty opadlo 

nadšení z frankistické ideologie, kterou si nepřáli nadále slepě následovat. Zároveň však 

studenti neusilovali o aktivní protestování, které by vystupovalo proti oficiální ideologii,68 

kterou se nepokoušeli nahradit. V akademickém prostředí získávala na popularitě apolitičnost. 

Falangisté se odmítali smířit s pasivním nesouhlasem vůči režimní ideologii, jelikož univerzity 

stále představovaly prostředí, které mělo za cíl připravit mladé lidi na kariéru v režimních 

organizacích,69 a jejichž úkolem bylo ideologicky formovat budoucí vládní zaměstnance. 

K odmítnutí frankistické ideologie přispěla rovněž generační obměna, o které práce 

pojednává níže, neboť generace studentů, která byla vychována a vzdělána už v období 

diktatury, tj. po konci občanské války, začala na začátku padesátých let kriticky přemýšlet 

a začala si uvědomovat rozdíly mezi každodenními reáliemi a záležitostmi vyučovanými ve 

školách. Díky všem těmto podmínkám studenti „vnímali sami sebe jako jedinečné osobnosti, 

které se pohybují v bezpečném prostředí univerzit.“70 V raných dobách režimu se ovšem 

                                                           
65 Rodriguez Tejada, „Surveillance and Student Dissent,“ 540. 
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nejednalo o opozici, která by útočila na režim, ani o otevřenou kritiku stávajícího systému. 

Studenti spíše pociťovali nevraživost vůči všudypřítomné ideologické propagandě, které byli 

přesyceni, a taktéž si byli vědomi rozdílů mezi režimním narativem a realitou.71 Nastal 

myšlenkový střet mezi studenty a vládnoucí garniturou, neboť základními kritérii pro režim 

byla věrnost a oddanost, zatímco studenti se domáhali efektivního výkonného systém, který 

měl být flexibilní, a ke kterému by se mohl připojit kdokoli, aniž by musel nekriticky adorovat 

režim.72 Studenti tak vyžadovali, aby byl režim schopen se adaptovat na neustále se měnící 

podmínky okolního světa, přičemž režim lpěl na starých hodnotách a trval na svém 

konzervativním přesvědčení. 

2.3. První iniciativy studentského hnutí – bojkot hromadné tramvajové dopravy 

v Barceloně a protest v roce 1954 
V první polovině padesátých let studenti začali být kritičtí vůči autoritám. Nedá se ovšem 

hovořit o koordinované opoziční činnosti studentů, jelikož probíhaly pouze ojedinělé 

nesouhlasné akce, při kterých se studenti vyslovovali především proti akademickým 

autoritám. Studenti kritizovali neustálé uctívání starých a konzervativních pořádků a fašistické 

zvyky vítězů občanské války,73 které přetrvávaly a zabraňovaly rozvoji a modernizaci 

univerzitního prostředí. Studenti se od režimu začali distancovat a „nastalo odcizení od 

oficiální ideologie.“74 

Prvním protestem se stal bojkot hromadné dopravy v Barceloně v roce 1951. Bojkot byl 

způsoben zvýšením cen jízdného. Nejen pro studenty toto zvýšení cen znamenalo „poslední 

kapku, kvůli které přetekl pohár trpělivosti,“75 jelikož neustále vzrůstaly rovněž ceny ostatních 

komodit a služeb. Impuls k protestní aktivitě studentů představovaly taktéž podmínky panující 

na univerzitách, které omezovaly svobodu, kdy např. studenti v Barceloně nemohli hovořit 

v katalánštině, jejíž užívání režim trestal. 

Studenti bojkotovali tramvajovou dopravu nejen tak, že ji nevyužívali, ale rovněž se 

pokoušeli přesvědčit ostatní složky obyvatelstva, aby se k protestu připojily, a aby zvolily cestu 

alternativním dopravním prostředkem. Studenti touto činností usilovali o co nejvyšší efektivitu 

protestu a jejich snahy byly úspěšné, neboť se k protestu připojili někteří ostatní občané, 

                                                           
71 Baldó Lacomba, Hernández Sandoica a Ruiz Carnicer, „Estudiantes contra Franco (1939-1975),“ 106. 
72 Valdelvira, „La oposición estudiantil al franquismo,“ 69. 
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pocházející zejména z dělnické vrstvy. Jelikož protest podpořily další společenské složky, 

nejednalo se výhradně o studentskou aktivitu. Bojkot tramvajové hromadné dopravy nicméně 

„prokázal, že studenti jsou schopni mobilizace a jsou připraveni realizovat protirežimní 

akce.“76 Událost bojkotu hromadné dopravy v Barceloně byla ovšem ojedinělým fenoménem, 

jelikož v žádném jiném městě obdobný způsob demonstrace neproběhl a ani v Barceloně se 

v dalších letech neorganizovaly protesty proti režimu, jelikož bojkot byl zacílen proti zvýšení 

cen, nikoli proti frankistickému režimu jako celku. 

Dalším z důvodů, proč protesty následně neprobíhaly pravidelně, bylo uskutečnění 

Národního kongresu studentů SEU (Congreso Nacional de Estudiantes de SEU), který se konal 

v Madridu v dubnu 1953. Na Kongresu mělo dojít ke slavnostnímu představení Studentských 

stanov (Estatuto del Estudiante), což byl dokument, který představoval modernizované práva 

a povinnosti studentů. Slavnostní schválení Studentských stanov mělo propagandistické účely. 

Události se měl osobně zúčastnit Francisco Franco,77 jehož návštěva měla sloužit jako důkaz 

ochoty režimu k modernizaci. Přizpůsobení frankistické vlády vůči moderním myšlenkám se 

projevila mj. ve způsobu oblékání účastníků Kongresu, kteří nebyli oblečeni ve vojenských 

uniformách, jak bývalo zvykem, nýbrž ve společenských oblecích.78 Studenti ve velké míře 

uvěřili režimním slibům o modernizaci a vkládali naděje do přislíbených reforem, které se ale 

nenaplnily. 

V tomto období se studentské protesty nevyznačovaly kontinuálním charakterem. Na 

začátku roku 1954 vyústila studentská nespokojenost v protest, který byl zaměřený zejména 

proti SEU. Tehdy nedávno korunovaná královna Spojeného království Alžběta II. se v lednu 

1954 chystala navštívit Gibraltar. V souvislostí s její návštěvou režim začal organizovat 

vlastenecké manifestace, které žádaly navrácení Gibraltaru do rukou Španělska.79 Režimní 

organizace, včetně SEU, musely spolupracovat a účast studentů na manifestacích byla 

povinná. 

Studenti v povinném manifestačním průvodu přišli k budově Ministerstva zahraničních věcí 

(Ministerio de Asuntos Exteriores), kde byl plánovaný cíl pochodu, který se uskutečnil 25. ledna 

1954. Nicméně studenti následně pokračovali, dokud se neshromáždili před britskou 
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ambasádou. Angažovaní účastníci manifestace „začali na budovu vrhat kameny a vykřikovaly 

hanlivé urážky namířené proti Anglii, zatímco vedoucí představitel SEU Jorge Jornada nečinně 

přihlížel“80 a neusiloval o zmírnění vypuklých násilností. Propuknuté studentské vzbouření 

následně zkrotila policie za použití násilí, které vyprodukovalo chaos a překotný úprk studentů, 

kteří se při svém útěku bránili rovněž násilím, především házením kamenů na policejní oddíly, 

a incident vyústil v „mnoho zraněných na straně studentů, ale i policistů.“81 Ačkoliv měl SEU 

koordinovat studentský pochod, vedoucí představitel SEU Jornada se neztotožnil se 

studentským násilím, a nepokoušel se před režimními orgány studenty obhajovat, což mezi 

nimi vyvolalo pocit křivdy a rovněž se domnívali, že SEU studenty zneužilo. Režim využil situace 

a následně v médiích prokazoval, že studenti stejně jako režim žádají, aby se Gibraltar stal 

součástí Španělska. V následujících letech diktatura mohla diskreditovat studentské snahy 

o liberalizaci, když poukazovala na násilnou povahu studentské manifestace. 

Nespokojení studenti, kteří se cítili zrazeni a oklamáni, neboť očekávali podporu od SEU,82 

uspořádali proti organizaci protest. Jornada se vzbouřeným studentům pokusil vysvětlit úlohu 

SEU, studenty ovšem nepřesvědčil.83 Ti tak započali protestní pochod, který vyvrcholil u sídla 

Hlavní bezpečnostní správy (Dirección General de Seguridad), kde účastníci protestu 

„zapalovali noviny, které obviňovali z manipulace reality.“84 Aby režim zabránil dalším 

incidentům, rozhodl se zasáhnout prostřednictvím policie, která obklíčila univerzitní kampus 

a zaútočila proti protestujícím studentům. Zatčen ovšem nebyl ani jeden student, což bylo 

výsledkem diplomatických snah a schopností rektora madridské univerzity Pedra Laína 

Entralga,85 který uspěl ve svém vyjednávání s policií. Nespokojení studenti se následně 

separovali od SEU a začali produkovat a distribuovat letáky, jejichž tištění si zvolili jako formu 

protestu. Letáky kritizovaly policii a útočily rovněž na Jornadu, který byl nespokojenými 

studenty vnímán jako zrádce. 

3. Studentské hnutí a jeho pozice ve Španělsku v letech 1956 až 1975 
Jedním z nejdůležitějších aspektů, které představovaly zlomový okamžik ve vytváření, 

a zesilování studentského opozičního hnutí, byla generační obměna v padesátých letech. Na 
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univerzitách začali studovat mladí lidé, kteří nezažili občanskou válku, ani následné silné 

poválečné represe. Pro tuto novou generaci zkušenosti z války nehrály roli a válečné utrpení 

pro tyto studenty nepředstavovalo osobní zkušenost, ale jen pouhé příběhy.86 Generační 

obměna měla rovněž vliv na vytváření malých skupin, do kterých se dříve vnitřně rozdělené 

studentstvo začalo sdružovat, a které projevovaly svůj nesouhlas s Francovým režimem. 

Přítomnost nové generace byla klíčovou záležitostí,87 jež ovlivnila nárůst studentské 

nespokojenosti. Nevole studentů se projevila únorovými protesty v roce 1956, o kterých práce 

pojednává níže. 

Je nezbytné zmínit, že akademici, kteří se na své posty dostali v průběhu čtyřicátých let, na 

svých pracovních pozicích často přetrvávali až do let šedesátých a stále se zastávali režimu 

a byli mu nakloněni. Představovali kontrast k nastupující generaci studentů, která se stále 

častěji a výrazněji vymezovala vůči Francově diktatuře. Jak uvádí Gómez Oliver, stará generace 

profesorů se vzkvétajícímu studentskému hnutí ze všech sil snažila zabránit88 a pouhá 

marginální část profesorů se postavila na stranu studentů. 

Nově příchozí generace studentů nevnímala frankistický režim jako zachránce Španělska 

před nebezpečnými živly. V očích mladých studentů byl režim překážkou k demokratizaci 

nejen univerzitního, ale i politického prostředí. Mladá generace si byla vědoma toho, že režim 

se prostřednictvím represí snaží získat absolutní kontrolu nad životem v zemi a mezi studenty 

se šířil nesouhlas s vládou, jelikož autoritativní snahy režimu bránily ve větší osobní svobodě, 

kterou mladí lidé chtěli získat. Překážku v cestě za osobní svobodou nepředstavoval pouze 

frankistický režim, ale také katolická církev a tradiční pohled Španělů na rodinný život. 

Generační obměna se u studentů projevila v překonání zažitého dělení společnosti na 

vítěze a poražené z občanské války. Po dobu Francovy vlády se lidé označeni jako poražení 

museli smířit s krutým utlačováním, neboť je režim obviňoval z rozpoutání války. Vítězové byli 

protěžováni a poražení museli strpět nucený exil, uvěznění či povinné zopakování vojenské 

služby.89 Studenti rozdělení společnosti zvládli překonat, neboť se sdružovali do skupin, 

a dokázali spolupracovat, bez ohledu na to, do jaké kategorie patřili. Toto sjednocení bylo 
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zapříčiněno také faktem, že „univerzity vzbuzují pocit soudržnosti“90 mezi mladými lidmi, kteří 

mají podobné či stejné cíle a zájmy. 

Studenti se vůči státu snažili vymezovat a usilovali o vyvracení zarytých myšlenek ve 

společnosti. Hlásali, že „reprezentují různorodé společenské třídy, nepodporují režimní 

minulost, a že jsou nespokojení s přítomností.“91 Prohlášení, které tyto myšlenky obsahovalo, 

následně podepisovali studenti po celé zemi. Za jediný den toto prohlášení v Madridu získalo 

téměř dva tisíce92 podpisů. V tomto bodě se někteří profesoři přiklonili na stranu studentů. 

Například profesor Vicente Ramirez de Arellano přečetl tento dokument na půdě univerzity 

v době konání přednášky. Režim profesora za toto jednání potrestal propuštěním ze 

zaměstnání. 

Nové generaci se podařilo vyvrátit ideu národní jednoty a pospolitosti a také „narušila 

rovnováhu režimu, neboť se tím zhroutil jeden z jeho pilířů.“93 Jednalo se rovněž o generaci, 

která se k minulosti neobracela zády, měla pozitivní očekávání ohledně budoucnosti, a věřila 

ve vylepšení podmínek k životu v zemi, ve které se chystala strávit celý život. Generační 

obměna se stala „jedním z nejvýznamnějších faktorů, který měl vliv na posílení studentského 

hnutí.“ 94 

Studenti nevystupovali jako jednotné studentské hnutí, neboť část studentů sympatizovala 

s komunistickou stranou, část se socialisty a jiní se projevovali náklonností k anarchistům. 

Jakmile se tyto malé skupiny (např. ASU – Univerzitní socialistické společenství, Agrupación 

Socialista Universitaria nebo FLP – Lidová osvobozenecká fronta, Frente de Liberación Popular) 

pokusily o protirežimní akci, ta byla zmařena ještě před jejím vypuknutím, neboť policie 

studenty zastrašovala a prostřednictvím informátorů o chystaných událostech věděla předem. 

Aktivisté následně byli uvězněni a umístěni do jedné cely s neznámými lidmi. V celách se 

neustále svítilo, aby vězni neměli pohodlí a nemohli usnout.95 Při výsleších byli biti a mučeni. 

Míra mučení záležela na několika aspektech – pohlaví, sociálním statusu a také náklonnosti 
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k politické straně, přičemž sympatizanti s komunistickými myšlenkami si museli vytrpět 

nejkrutější zacházení.96 

3.1. Únorové události roku 1956 

Ačkoliv Ramirez Ruiz tvrdí, že akce studentské opozice nabraly na větším významu až po 

roce 1966,97 tak se přelomovým stal rok 1956, kdy „mnoho mladých lidí začalo sympatizovat 

s protirežimními myšlenkami.“98 Ostatní zdroje, které se zabývají aktivitami opozičního 

studentského hnutí v celém průběhu Francovy diktatury, se shodují, že únor 1956 byl 

nevýznamnějším zlomem v opoziční činnosti univerzitních studentů.99 Ramirez Ruiz se naproti 

tomu ve svém textu zaměřuje výhradně na činy, které byly posuzovány v rámci soudů patřících 

pod Tribunál pro veřejný pořádek (TOP, ve španělštině Tribul Orden Público), a nebere zřetel 

na ostatní studentské protesty, které v režimním prostředí rezonovaly. 

Studentské protesty začaly být organizovány v únoru 1956 na madridské univerzitě 

a „představovaly zlomový moment ve změně studentské mentality,“100 neboť se studenti 

začali více politicky distancovat od frankismu, žádali jeho nápravu a „chtěli bořit panující 

stereotypy a snažili se změnit chod stávající společnosti.“101 Režim se studentskému hnutí 

vysmíval, přehlížel jej a studenty považoval za „naivní idealisty, kteří nemohou naplnit své 

požadavky.“102 

29. ledna 1956103 studentští vůdci Javier Pradera, Enrique Múgica a Ramón Tamames 

zorganizovali Národní studentský kongres, který se konal za tichého souhlasu SEU a požadoval 

demokratizaci studentských organizací. Frankistické orgány ale s pořádáním kongresu 

nesouhlasily a na tuto studentskou iniciativu zareagovaly. Sedmého února104 došlo ze strany 

režimu k odpovědi v podobě obsazení kampusu Universidad Complutense v Madridu a ve 

                                                           
96 Alberto Gómez Roda, „La tortura en España bajo el franquismo: testimonio de torturas durante la dictadura y 
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99 Eduardo González Calleja, „Rebelión en las aulas: un siglo de movilizaciones estudiantiles en España (1865-
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Historia Contemporánea č. 8 (1992), 270. 
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formě uvěznění několika studentských vůdců. Studenti zásah vnějších sil v univerzitním 

prostředí „vnímali jako agresi namířenou proti studentům“105 a zareagovali uspořádáním 

demonstrací, během kterých požadovali utvoření svobodného a nezávislého studentského 

svazu. Útok vedený frankistickými orgány „napomohl k posílení soudržnosti mezi studenty“106 

a po únorových událostech vzrůstala nespokojenost s oficiálními režimními institucemi. 

Nejvážnější střetnutí mezi profrankistickou a protirežimní částí studentů skončilo smrtí 

mladého falangisty107 a následným uvězněním velké části organizátorů studentských protestů. 

Devátého února 1956108 se v ulici Guzmána Dobrého (Guzmán el Bueno) v Madridu konala 

připomínka Dne padlého studenta (Día del estudiante caído),109 kdy byl v potyčce vážně zraněn 

falangista. Policie zadržela a uvěznila sedm110 lidí. 

Tato prvotní demonstrace studentů nicméně nebyla namířena vůči frankistickému režimu, 

ale proti oficiální frankistické organizaci SEU. Studenti protestovali proti nedostatečné 

svobodě v otázce zvolení si svých zástupců do SEU a také žádali vytvoření Svobodného 

kongresu studentů (Congreso Libre de Estudiantes), který by představoval reformovanou verzi 

SEU, a který měl napomoci k větší demokratizaci akademického prostředí. Studenti 

požadovali, aby tato nová organizace byla ochotna vést dialog také se studenty, kteří nebyli 

členy SEU. Rovněž neměli důvěru v to, že by SEU byla dostatečně kompetentní pro nalézání 

vhodných řešení problémů. 

Režim na tyto únorové události zareagoval uzavřením všech vysokých škol na dobu dvou 

týdnů a vyhlášením tříměsíčního výjimečného stavu, který sloužil jako nástroj k upevnění 

režimní autority a kontroly. Franco nechal sesadit dva ministry111 a nechal propustit rektora 

Universidad de Madrid Pedra Laína Entralga a ministra školství Joaquína Ruize Giméneze, 

neboť jejich názory považoval za příliš liberální a za nevhodné pro konzervativní režim. Laínu 

Entralgovi uškodila také jeho minulost, neboť již dříve předal vládě zprávu, ve které se uvádělo, 

                                                           
105 González Calleja, „La movilización y la protesta estudiantil,“ 231. 
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že „se 90 % madridských studentů považuje za odpůrce Národního Hnutí (Movimiento 

Nacional).“112 

Po únorových protestech se frankistický režim neúspěšně pokoušel silněji a výrazněji 

kontrolovat SEU a dohled nad studenty svěřil rektorům a děkanům. Tato posílená role jim 

umožnila počínat si ve vztahu se studenty jako přísný nástroj režimu, prostřednictvím kterého 

měly být na univerzitách potlačeny nepokoje. Zesílené postavení rektorů a děkanů, které mělo 

být nástrojem k zastavení studentské rebelie, však zvýšilo míru konfrontace mezi režimem 

a studenty, kteří se vůči diktatuře vymezovali. 

Počáteční střet se stal výrazným impulsem pro rozvoj studentského hnutí. SEU se pokoušel 

o drobné ústupky a pro studenty se stal více přístupnou organizací. Do SEU tak začali vstupovat 

demokraticky orientovaní studenti, což vyústilo v povolení mnohých kulturních akcí, tištění 

časopisů a pravidelných zpravodajství, které se dokázaly vyhnout cenzuře, a ve kterých byly 

publikovány informace ohledně snah opozičních studentů. Cenzura byla v průběhu režimu 

vynucována v rozdílné míře a studenti dokázali z tohoto jevu těžit. Přísnost cenzury závisela 

na konkrétních cenzorech, kteří byli nedostatečně placení a taktéž nedostatečně kulturně 

vzděláni,113 což umožnilo občasné publikování knih a jiných tiskovin, které oficiálně vyjít 

nesměly. 

Studenti využili uvolněné situace a začali zakládat ilegální studentské organizace. Vzniklo 

např. Univerzitní socialistické společenství (ASU) v Madridu nebo Nová univerzitní levice 

(Nueva Izquierda Universitaria). Studentské hnutí se doposud vyznačovalo roztříštěností, 

avšak v roce 1957 došlo ke vzniku Demokratického svazu studentů (Unión Democrática de 

Estudiantes), který se pokoušel spojit studentské demokratické organizace působící na 

univerzitách. Instituce byly založeny početně malými skupinami odpůrců režimu, „kteří tímto 

krokem chtěli prokázat své odhodlání pokračovat v protirežimní činnosti.“114 

3.2. Činnost studentského hnutí v první polovině šedesátých let 
V šedesátých letech se prohlubovala propast mezi opozičními studenty a režimem. 

Studentští aktivisté se ztotožňovali s popkulturou pronikající do Španělska ze zahraničí, které 

konzervativní režim nerozuměl.115 Zatímco studenti si přáli přiblížit se myšlenkám západního 
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svobodného světa, konzervativní frankismus neměl ambice na modernizaci a demokratizaci 

režimu. Studenti se tak s vládnoucím systémem neuměli ztotožnit. I přesto ale v první polovině 

šedesátých let politicky angažovaní studenti tvořili minoritu. Většina studentů se politikou 

nezabývala, jelikož se soustředila pouze na úspěšně ukončení svého studia.116 Ve větší míře se 

studenti začali zajímat o politiku až v roce 1965, kdy se katalyzátorem vzestupu studentského 

hnutí stalo zrušení SEU, o kterém práce pojednává níže. 

V září 1961 došlo k pozastavení možnosti vstupu do SEU, která se tímto krokem pokusila 

minimalizovat vliv opozičních studentů.117 Toto opatření zvýšilo míru studentské 

nespokojenosti se SEU a také s režimem, zejména v Madridu, Barceloně a Seville. O dva roky 

později studentská nespokojenost vyústila v založení Univerzitní federace španělských 

demokratů (španělsky Federación Universitaria Democrática Española), jejímž cílem bylo 

„sdružit všechny nespokojené studenty do jedné nezávislé a demokratické organizace,“118 

koordinovat pronikání demokratů z řad studentů do SEU a ukončit monopolní postavení SEU. 

Studenti, kterým se podařilo infiltrovat do SEU, bojovali za to, aby došlo k obměně zástupců, 

kteří byli v SEU ve vedení, a snažili se tak oslabit celkový vliv SEU. Tento způsob protestů 

v podobě pronikání do organizací se v malé míře rozšířil do dalších univerzit nacházejících se 

především ve velkých městech. Infiltrace do SEU byla usnadněna díky pokynům, které 

vedoucím představitelům SEU nařizovaly přiklonit se studentům a přiblížit jim SEU, aby se 

s oficiální organizací ztotožnili119 a cítili se zavázáni dodržovat pravidla nastolená frankismem. 

Režim se rovněž pokoušel SEU demokratizovat, aby studentům ustoupil a ti tak směli snáze 

organizovat apolitické volnočasové aktivity. 

Opoziční aktivity studentů byly limitovány založením Tribunálu pro veřejný pořádek (TOP), 

ke kterému došlo druhého prosince 1963120 v Madridu. TOP se zabýval „delikty, které 

představovaly hrozbu narušení základních principů státu a veřejného pořádku.“121 Soudy, 

které spadaly do organizační struktury TOP, byly určeny pro opoziční činitele, kteří se provinili 

proti režimu. Při soudních jednáních, která spadala pod TOP, byly souzeny činnosti, které dle 

režimu vedly k rozvratu státu a narušení veřejného pořádku.122 Soudy spadající pod TOP byly 
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nástrojem sloužícím k prodloužení doby, kterou musel zadržený strávit ve vazbě, kde čekal na 

své soudní přelíčení. Pobyt ve vězení ovšem dokázal sjednotit uvězněné studenty a upevnit 

jejich kritický a nesouhlasný postoj vůči diktatuře.123 

Soudy patřící pod TOP měly pravomoc vyhlašovat v zemi výjimečný stav. Ten byl většinou 

vyhlášen v oblastech, kde protirežimní síly nabíraly na popularitě. Výjimečný stav měl 

napomoci k zabránění šíření protirežimních myšlenek a ke snazšímu potlačení rozrůstajících 

se protestů. V soudech spadajících pod TOP byli obžalováni také občané, kteří se „nehlásili 

k žádnému hnutí a neměli žádnou politickou motivaci“124 ke svým činům. Až do konce 

diktatury tyto soudy sloužily jako pomocná síla určená k potlačení opozice a podpoření 

stability režimu. 

V polovině šedesátých let poprvé nastala situace, kdy studentské hnutí dokázalo podnítit 

snahy o demokratickou reformu univerzit i na dalších vysokých školách. Většina opozičních 

skupin se v roce 1964 spojila do Demokratického sdružení španělských univerzit (ve 

španělštině Confederación Democrática Universitaria Española), které žádalo, aby se 

z univerzit stalo rovnostářské a demokratické prostředí, a aby SEU byla přeměněna 

v nezávislou a demokratickou organizaci, která by umožnila členství absolutně všem 

studentům. K přenesení boje za demokratizaci akademického prostředí přispěla rovněž 

ekonomická konjunktura. Studentskému hnutí napomohl nárůst počtu studentů způsobený 

vyšší mírou urbanizace, výraznějším začleněním žen do školství a zvýšením ekonomických 

příležitostí pro obyvatele.125 

3.3. Zánik SEU v roce 1965 

Zániku SEU předcházela událost, kdy vedoucí představitel SEU Regalado Aznar předložil 

návrh, aby se SEU „distancoval od zastaralé konzervativní frankistické rétoriky,“126 což by 

způsobilo znovunabytí prestiže a důvěryhodnosti SEU v očích studentů. Regalado Aznar 

požadoval, aby SEU směl kritizovat profesory, kteří dle jeho slov „neodevzdávali akademické 

profesi dostatek vášně.“127 Kritika profesorů či jakýchkoli jiných osob v nadřízené pozici byla 

z pohledu frankismu nepřípustná. Ostatní studenti, kteří se snažili bojovat proti režimu, 

Regalada Aznara podpořili, ovšem profesoři požadovali jeho okamžité propuštění z funkce 
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a Regalado Aznar byl donucen opustit místo vedoucího SEU.128 Je nutné zmínit, že 

nevyžadoval, aby došlo k zániku SEU, pouze se snažil organizaci reformovat, aby se s ní 

studenti opět dokázali ztotožnit. Jeho nástupci, Ortí Bordásovi, se poté již nepodařilo zabránit 

rozpadu SEU, který byl uspíšen kroky jeho předchůdce. 

Rozpad SEU zapříčinili také samotní studenti. Na začátku února 1965 rektor Universidad de 

Complutense v Madridu nepovolil projekci filmové snímku Viridiana, natočeného Luisem 

Buñuelem. Studenti, kteří se chystali film zhlédnout, využili příležitosti a v době původně 

plánovaného promítání na shromáždění požadovali zánik SEU a demokratizaci univerzitního 

prostředí. Rektor se nastalou situaci pokoušel zmírnit, nicméně jeho přesvědčování 

a argumenty studenti nevyslyšeli.129 Studenti pokračovali v demonstraci, kterou ukončil až 

násilný zásah policie, jež byla přivolaná na příkaz rektora.130 Profesoři Enriquo Tierno Galván, 

José Luis López Aranguren, García Calvo, Montero Díaz nebo García de Vercher se snažili 

napomoci k prosazení studentských požadavků. Režim je následně nechal odstranit z pozic 

v akademické obci, nebo byli obviněni z rozvratu státu a zatčeni.131 Enriqu Galvánovi v této 

době režim zakázal pořádání konference, načež studenti zareagovali vyhlášením stávky 

a požadavkem založení plně svobodné a nezávislé studentské organizace.132 Studenti vyčítali 

SEU, že „není schopná modernizace a její zastaralé struktury a postoje nekorespondují 

s moderní dobou.“133 

Paralelně se setkáním v Madridu proběhlo také shromáždění čtrnácti134 studentských 

zástupců barcelonské univerzity (Universitat de Barcelona), jehož výsledkem byl požadavek 

ukončení represí, zrušení SEU, aktualizace Zákona o univerzitním uspořádání, který platil už od 

roku 1943, navýšení a přerozdělení finančních prostředků a v neposlední řadě studenti 

vyžadovali změnu zastaralých vzdělávacích osnov. Studentské požadavky sice byly vzneseny, 

avšak režim je ignoroval. 

24. února 1965 se téměř pět tisíc135 studentů v Madridu dožadovalo vytvoření svobodného 

a nezávislého syndikátu, požadovalo svobodu názoru a amnestii pro vyloučené profesory a pro 
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vyloučené či uvězněné studenty. Jednalo se o poklidný a tichý protest a v momentě, kdy 

průvod ukončil svou cestu u budovy madridské univerzity, se protestující posadili na zem.136 

Toto gesto představovalo moderní záležitost, prostřednictvím které studenti vyjádřili 

nespokojenost. Policie se proti sedícím studentům zprvu zdráhala zasáhnout, následně ovšem 

obdržela rozkaz k potlačení demonstrace za pomoci použití vodních děl,137 aby donutila 

protestující k ukončení manifestace. Studenti, poučeni z předešlých protestů, si nicméně 

pouze odsedli dále od místa, kde byla vodní děla rozmístěna, a také se vybavili deštníky.138 

Policejní složky ihned zareagovaly a snažily se protestující rozehnat násilnou cestou s použitím 

obušků. Zbylí studenti se pokoušeli bránit násilím v podobě vrhání kamenů a podobných 

předmětů, které se nacházely v jejich blízkosti.139 

Obdobný způsob násilných konfliktů mezi policisty a demonstrujícími studenty byl typickým 

znakem střetů v průběhu Francovy diktatury. Většině protestujících se zdařilo uprchnout, ale 

zejména lidé v předních liniích byli brutálně zbiti a zatčeni.140 Přístup policejních složek vůči 

opozičním studentům se ihned po této události proměnil a zpřísnil, jelikož se předpokládalo, 

že „studenti ztratili obavy a zábrany a budou stupňovat svou aktivitu.“141 Frankistický režim se 

snažil zabránit potenciálnímu nárůstu studentských demonstrací, a proto ihned následující 

den začala policie střežit Filosofickou fakultu v Madridu, která byla vyhodnocena jako nejvíce 

riziková ohledně případného rozšíření protestů. Režim k těmto událostem uchovával 

nejednoznačný postoj, neboť v médiích „ocenil studentské úsilí, zároveň ale vyhrožoval 

uvalením přísných sankcí“142 v případě, že studenti nebudou dodržovat své závazky a plnit své 

povinnosti. Tato nejednoznačnost, která mezi studenty vyvolávala nejistotu, přispěla 

k nárůstu nespokojenosti a byla jednou z příčin, jež je motivovala k organizování dalších 

protestů. V následujících dnech se univerzity v Barceloně, Bilbau, Valencii, Madridu, Zaragoze, 

Valladolidu a Grenadě odtrhly od SEU a neuznávaly ji jako reprezentativní organizaci.143 Vůči 

SEU nicméně neexistovala alternativa a studenti tak následně aktivněji pořádali shromáždění, 
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jejichž primárním cílem bylo založení svobodné studentské organizace, která by byla schopna 

vést s režimem politický dialog. 

V březnu 1965 se uskutečnilo tajné setkání ve Villacastínu, kde se zástupci režimu snažili 

vyjednávat s umírněnými představiteli studentského odporu. Sliby zde učiněné ale sloužily jen 

jako prostředek k získání času, který vláda potřebovala na promyšlení vhodné reakce vůči 

opozičním studentům.144 

Výše zmíněné a na sobě vzájemně nezávislé události vyústily v režimní prohlášení z dubna 

1965, ve kterém se uvádělo, že vláda hodlá zastavit studentský postup145 a SEU bude 

nahrazena novou oficiální organizací, která bude posuzovat požadavky studentů a případně je 

předávat do vyšších vládních kruhů. Dubnové prohlášení z roku 1965 předpokládalo naprosté 

podřízení studentů ve vztahu s profesory a vyžadovalo přiklonění se k zásadám a principům 

Národního hnutí. Vládní návrhy však v kruzích studentů vyvolaly nespokojenost. Studenti 

požadovali, aby si režim uvědomil své nedostatky, pracoval na jejich napravení a aby staré 

pořádky nebránily provedení reforem. Studenti se domáhali nové podoby režimu, který by 

nepotlačoval vzrůstající tlak opozice prostřednictvím brutálních represí, a nadále protestovali, 

neboť předchozí režimní ústupky de facto ústupky nebyly. 

Studentské hnutí dosáhlo částečného úspěchu, jelikož SEU bylo v roce 1965 nahrazeno 

údajně nezávislou a apolitickou, i když silně kontrolovanou,146 organizací, která se nazývala 

Odborná studentská asociace (APE, španělsky Asociaciones Profesionales de Estudiantes). Ani 

nová organizace však nezískala podporu u studentů a více než 80 %147 studentů ji bojkotovalo 

a odmítlo hlasovat v povinných volbách do APE nebo odevzdalo prázdný hlasovací lístek. 

Pokusy zavést oficiální studentskou organizaci, která by sdružovala co nejvíce studentů, 

proběhly také později. Ihned v roce 1966 byla APE nahrazena Studentskou asociací (AE, ve 

španělštině Asociaciones de Estudiantes). Struktura nové organizace a prezentovaná ideologie 

ovšem přetrvaly stále ve stejné podobě a kromě jména se tato instituce nikterak neobměnila. 

Tato reformovaná organizace, kterou kontroloval frankistický režim, měla také sloužit jako 

nástroj pro kontrolu studentské opozice. Režimu se ovšem nepodařilo založit instituci, se 

kterou by studenti byli spokojeni a kterou by přijali. 
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Studenti se nově vzniklou instituci snažili „proměnit v syndikát s demokratickými aspekty 

a zajistit, aby studentští delegáti mohli být voleni přímými a svobodnými volbami.“148 Rostoucí 

nespokojenost studentů vyústila v založení demokratické alternativy APE v roce 1966. 

Studenti založili Studentskou demokratickou unii (SDE, španělsky Sindicato Democrático de 

Estudiantes), která měla být nezávislou organizací sdružující všechny španělské vysokoškolské 

studenty. Nová instituce byla po celou dobu své existence podrobena sledování a utlačování 

ze strany režimu. Změna v charakteru studentské organizace byla i přesto mnohými studenty 

považována za vrchol letitých snah. Tyto úspěchy mnoho studentů vnímalo jako předvoj 

nadcházející revoluce, která by zajistila, že se alespoň z univerzit stane zcela demokratické 

prostředí. Studenti po zániku SEU přeorientovali svůj nesouhlas a nespokojenost vůči 

samotnému režimu. Po roce fungování byla ovšem SDE prohlášena za ilegální organizaci, 

neboť se Franco obával, že „studenti jsou špatným příkladem pro ostatní části společnosti, 

zejména pro dělníky."149 Frankistický režim chtěl tímto krokem zabránit potenciálnímu nárůstu 

dělnických nepokojů. 

Po nuceném zániku SDE studenty reprezentovala výše zmíněná AE, která se ovšem stala jen 

okrajovou organizací, což studentům umožnilo tvrdit, že se jim podařilo zničit oficiální 

organizaci diktatury.150 K definitivnímu rozpadu frankistické studentské organizace ale 

významně přispěl také vnitřní spor ve vládě mezi falangisty a katolíky a rovněž dekret, který 

zaváděl dobrovolné členství v této oficiální režimní organizaci pro studenty technických 

oborů.151 Režim se tímto opatřením pokoušel umožnit členství jen studentům, kteří aktivně 

podporovali frankismus, což vyplynulo v ignoraci AE ze strany studentů, kteří nepůsobili na 

technicky zaměřených univerzitách. 

Událostí, do které studenti vkládali naděje ohledně možného uvolnění podmínek, bylo 

předání dokumentu adresovaného ministerstvu informací a turismu v březnu 1965. Dokument 

byl podepsán 1161152 intelektuály. V dokumentu studentské hnutí vyslovilo solidaritu s dělníky 

a utlačovanými studenty, požadovalo svobodu v syndikátech, svobodu a rehabilitaci stíhaných 
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studentů a právo na stávku. Účast na stávce byla nelegální a trestala se jako čin vlastizrady,153 

což znamenalo, že každý účastník stávky se vystavoval riziku zatčení. Režim zareagoval jediným 

prostředkem, který na potlačení nepokojů a nesouhlasů úspěšně používal, a to represemi, 

které „měly za důsledek uvěznění stovek studentských vůdců.“154 Potenciálním studentům 

bylo zabráněno přijetí na vysoké školy, neboť byly zničeny dokumenty o zápisu studentů 

a o udělených stipendiích. 

3.4. Druhá polovina šedesátých let a vrcholná léta studentského hnutí 
Ve školním roce 1965-1966 se vůbec poprvé přihodilo, že se výraznější počet profesorů 

přiklonil na stranu studentů.155 Přes hrozící nebezpečí pomáhali studentům prosadit jejich 

požadavky. Studenti se tak mohli opřít o společensky významnější vrstvu a v boji proti režimu 

nefigurovali sami. Ve stejném školním roce bylo režimem vypracováno několik tajných 

oficiálních zpráv, které se zabývaly studentskými aktivitami. Tyto zprávy nejen upozorňovaly 

na možné politické hrozby, které se na univerzitách mohly zrodit, ale také obsahovaly seznam 

aktivistů, který sloužil ke snazší kontrole a k potenciálnímu zatýkání těchto aktivistů.156 

Po roce 1965 došlo k zesílení studentského hnutí ze dvou dalších klíčových důvodů. Jedním 

z nich bylo propuštění profesorů z akademické obce, kteří byli protirežimně orientováni, což 

mezi studenty vyvolalo nespokojenost. Druhým důvodem byla událost zvaná „Capuchinada“. 

Té předcházel vznik barcelonské odnože Studentské demokratické unie (ve španělštině 

Sindicato Democrático de Estudiantes) v březnu 1966. Na ustavující schůzi se sešli studentští 

představitelé z ostatních univerzit, aby zakládajícímu ceremoniálu dodali na vážnosti.157 

Zakládající schůze byla uspořádána v klášteře Kapucínů ve čtvrti Sarriá, která se nachází 

v Barceloně. 

Policie studenty obklíčila, aby toto setkání přerušila. Studenti následně zareagovali 

pořádáním protestů a stávek. V dubnu nechal režim uzavřít barcelonskou univerzitu 

(Universidad de Barcelona), aby „zabránil pokračování protestních aktivit a konfliktů.“158 

Studenti následně začali výrazněji protestovat proti frankistické diktatuře, „zejména pak proti 
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režimnímu aparátu a jeho nástrojům, které byly využívány na univerzitách.“159 Ústředními 

požadavky protestů se stalo povolení svobody názoru a svobody projevu. 

Ve druhé polovině šedesátých let měly studentské akce značnou odezvu, jelikož „ovlivnily 

dění ve společnosti a vyprovokovaly častější využívání represí, které byly určeny na potlačení 

nepokojů a nejednou dokázaly vyvolat solidaritu se studenty.“160 Jak tvrdí Aranda Sánchez, 

studentská hnutí mohou obecně sloužit jako rozbuška nespokojenosti a jejich protesty 

a nespokojenost se mohou přenést do dalších druhů sociálních hnutí.161 V tomto období se 

rovněž „studentskému hnutí podařilo destabilizovat režim a narušit jeho základní pilíře,“162 

jelikož studentská kritika autorit dokázala narušit vnímání vysoce postavených vládních 

činitelů jako nedotknutelných jedinců, zpochybnila přetrvávající systém fungování 

organického státu a také dokázala režim přinutit k rozpuštění oficiální studentské organizace 

SEU, jak práce zmiňuje výše. 

I přes tyto úspěchy se studentské opoziční hnutí potýkalo s řadou nedostatků. Mezi největší 

nevýhody patřila nedokonalost navrhovaných řešení problémů a absence vize nových 

organizačních struktur. V případě, že studenti řešení navrhli a prosadili, se nicméně univerzity 

proměnily v jedno z mála alespoň částečně svobodných míst v zemi.163 Postupem času 

studentské protesty dokázaly iniciovat pořádání debat na univerzitách, jejichž tématem byla 

politika, právo a možné demokratické alternativy státního zřízení vůči diktatuře. Španělské 

univerzity se přeměnily v místa, ve kterých „bylo možné, i když s velkými obtížemi, vést 

politickou diskusi.“164 Z univerzit se ve velké míře stávaly laboratoře, ve kterých se studenti 

učili zacházet s aspekty demokracie, jako byla svobodná diskuse, svoboda názoru a projevu 

anebo si osvojili praktiky jednání s akademickými autoritami.165 Mimo univerzity bylo 

svobodné prostředí parlamentní demokracie režimem považováno a prezentováno jako zvrhlé 

a méněcenné.166 Toto vnímání u vládnoucí garnitury přetrvalo až do konce diktatury. 

Další nevýhodou studentského hnutí v celém průběhu Francovy vlády byla nedostatečně 

krátká doba setrvání v univerzitním prostředí. Rychlá cirkulace studentů představovala 
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překážku v cestě za ustálením studentského hnutí.167 V době svých studií se mladí lidé snažili 

aktivně protestovat proti režimu a zapojovat se do akcí studentského hnutí. Po ukončení 

vysokoškolského studia se ale většina bývalých studentů zaměřila na budování kariéry anebo 

založení rodiny a proti režimu už vystupovala pouze pasivně a smířila se se stávajícími 

podmínkami. Studentské hnutí rovněž nezískalo podporu veřejnosti, jelikož, jak uvádí 

Navarrete Lorenzo, studenti nejsou reprezentativním vzorkem široké společnosti, z čehož 

vyplývá, že cíle a zájmy studentů nejsou aplikovatelné na celou společnost.168 

3.5. Vliv května 1968 ve Francii na španělské studentské hnutí a následné zesílení 

represivních opatření 
Květnové studentské nepokoje ve Francii roku 1968 zažehly obavy v sousedním Španělsku. 

Režim se chtěl vyvarovat jakékoli šanci, že by se do země přelily francouzské události, kde se 

studenti a dělníci spojili a protestovali proti vládě, což vyústilo v generální stávku. Sblížení 

studentů a dělníků se navíc snažili prosadit komunisté, úhlavní Francův nepřítel. Ministerstvo 

školství zažádalo o podporu nad dohledem univerzit, aby se zamezilo vzrůstu podvratné 

činnosti vůči frankismu. Přítomnost Bezpečnostních sil pro veřejný pořádek (Fuerzas de Orden 

Público) na univerzitách se stala každodenní záležitostí a samozřejmostí.169 Na denním 

pořádku byla zatýkání, případně režimem iniciovaná vyloučení studentů z univerzit. Část 

studentů, zejména skupina hlásící se ke Komunistické straně Španělska (PCE, ve španělštině 

Partido comunista española), byla při výsleších vystavena mučení. 

Obavy režimu ohledně aktivizace studentského hnutí se ovšem nepotvrdily. Květnové 

protesty ve Francii sice měly vliv na mírnou radikalizaci studentů, ovšem zásadněji ovlivnily 

dělnické hnutí a „napomohly ke zrodu a šíření feministického hnutí.“170 Nicméně ani vliv 

událostí ve Francii nedokázal úspěšně spojit všechna opoziční hnutí v boji proti diktatuře. 

Jednotlivé opoziční organizace se oslabovaly navzájem, jelikož každá část opozice měla různé 

cíle a nedokázala se sjednotit, a protirežimní opozice zůstávala po celou dobu Francovy vlády 

roztříštěná. Studentské demonstrace na jaře 1968 nepřenesly svůj vliv do Španělska, neboť 

v demokratických zemích studentské protesty kritizovaly válku jako produkt kapitalismu a také 

samotný kapitalismus a konzumní způsob života.171 Protesty ve Španělsku byly oproti tomu 
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zapříčiněny nedostatkem svobody a jejich účastníci vyjadřovali požadavky zaměřené na získání 

větší míry svobody, případně ukončení diktatury, neboť opozičnímu hnutí se jevilo, že se její 

konec přibližuje, a to i kvůli pokročilému věku Franca.172 

V tomto období došlo ke vzniku nových tajných služeb, jejíchž cílem bylo zabránit a potlačit 

jakýkoli růst opozice. Národní protiteroristická organizace (OCN, španělsky Organización 

Contrasubversiva Nacional), jak se nová organizace jmenovala, měla za úkol získávat 

informace od opozičních aktivistů a bojkotovat protirežimní aktivity. Došlo k posílení počtu 

působících informátorů173 na univerzitách a také k větší míře režimní infiltrace do 

studentského hnutí. OCN se pomocí přerušování opozičních schůzí snažila minimalizovat vliv 

protirežimních sil. Ke květnu 1970 se na univerzitních kampusech pohybovalo na 380174 

spolupracovníků s frankistickým režimem. Protirežimní aktivisté nicméně o této činnosti věděli 

a udavači byli veřejně prozrazováni. Studenti prostřednictvím různých manuálů „varovali 

druhé před hrozbou infiltrace do svých řad.“175 Tyto snahy zabránit infiltraci ale studenty stály 

hodně energie, kterou nemohli využít v boji proti režimu, a dá se říci, že tato taktika byla ze 

strany režimu úspěšná. 

Frankistický režim se studentské opoziční snahy nesnažil narušit jen za použití informátorů, 

ale i s pomocí nově vzniklých oficiálních organizací. Vznikla tak Univerzitní obrana (DU, 

Defensa Universitaria), krajně pravicová organizace, která sloužila jako nástroj policie 

k potlačení antifrankistů. V univerzitním prostředí DU odstraňovala plakáty zaměřené proti 

Francovi a vykonávala prorežimní propagandu v podobě rozmisťování letáků, které 

zesměšňovaly protirežimní odpůrce.176 Ve školním roce 1968-1969 došlo k založení Národní 

asociace španělských univerzitních studentů (ANUE, španělsky Asociación Nacional de 

Universitarios Españoles), která představovala protipól studentských opozičních skupin, neboť 

členové ANUE podporovali Francův režim. ANUE byla velmi dobře financována, z čehož 

plynuly výhody typu snadného přístupu k volnočasovým aktivitám, jako byly knihy, muzika či 

různé sportovní aktivity. ANUE bylo přiřknuto 17 milionů španělských peset ročně,177 které 

měly podpořit organizování kulturních akcí, jejichž účastníci se nestavěli do role oponentů 
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frankismu. Finanční injekce měla podpořit publikování tiskovin, zejména časopisů, které byly 

distribuovány mezi studenty a de facto sloužily jako režimní propaganda. Výhody plynoucí 

z rozpočtu měly být nápomocné k tomu, aby se „zdravé mládí ochránilo před nevhodnými 

marxistickými myšlenkami,“178 a aby studenti vstupovali do oficiální frankistické organizace 

a sympatizovali s režimem. Snahy ANUE ale byly marné, i kvůli době založení této organizace, 

jelikož na přelomu šedesátých a sedmdesátých let si většina studentů uvědomovala 

nedostatky a chyby frankistického režimu a usilovala o změnění stávající situace. 

V roce 1969 byl vyhlášen výjimečný stav, „aby došlo k potlačení studentského hnutí,“179 

a aby se obnovil pořádek na univerzitách, které se režim pokoušel znovuzískat jako prostředí, 

které by jednomyslně podporovalo frankismus.180 Nejvíce zadržených v tomto období bylo 

v Madridu, Baskicku a Barceloně.181 V průběhu platnosti výjimečného stavu došlo k uzavření 

univerzitního areálu v Barceloně a byl zadržen student právnické fakulty Enrique Ruano, člen 

FLP, který zemřel do 48182 hodin od zatčení. Údajně byl vyhozen z okna místnosti nacházející 

se v sedmém patře budovy, ve které sídlila Hlavní bezpečnostní správa (Dirección General de 

Seguridad).183 Jeho smrt měla budit dojem sebevraždy a184 frankistická diktatura se pokoušela 

zamaskovat skutečný důvod Ruanova skonu. Aby režim podpořil tuto verzi, jako důkaz 

předložil zřejmě nepravý deník „mladého chlapce, který má sebevražedné tendence kvůli 

neshodám se svou přítelkyní.“185 Policie následně nepovolila pitvu Ruanova těla, což 

naznačuje, že Ruano byl z okna skutečně vyhozen a režim se svůj čin pokoušel zakrýt.186 Je 

ovšem nutné zmínit, že přímé důkazy se dosud nepodařilo nalézt a jedná se o spekulaci, na 

které se však použité zdroje v této práci shodují.187 Následovalo zatýkání nejdůležitějších členů 

studentských organizací, zákazy schůzí, kulturních aktivit a vláda taktéž nechala rozmístit 

prorežimní plakáty, prostřednictvím kterých se vláda snažila studenty přiklonit na svou stranu. 

                                                           
178 Rodriguez Tejada, „Surveillance and Student Dissent,“ 541. 
179 Carillo-Linares, „Movimiento estudiantil antifranquista, cultura política,“ 162. 
180 Pere Ysás, „¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío“, Ayer 
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184 González Calleja, „La movilización y la protesta estudiantil,“ 236. 
185 Ibidem, 218. 
186 Ibid., 236. 
187 Fernández Buey, Argullol, a Pérez, „El movimiento universitario bajo el franquismo,“ 63. 
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3.6. Studentské hnutí v sedmdesátých letech – radikalizace a následná apatie 

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let přišla změna vnímání režimu v očích běžných 

obyvatel. Ti na režim z počátku nehleděli jako na diktaturu. Nicméně ke konci šedesátých let 

násilné policejní zásahy proti poklidným studentským demonstracím zapříčinily změnu tohoto 

vnímání. Policejní intervence a následné mučení při výsleších a tichý souhlas médií 

představovaly impuls pro studentské vůdce188 k výraznější opoziční aktivitě. Represálie 

uvalené na studenty a brutální zacházení s podezřelými napomohly k bližšímu sjednocení 

studentů. 

Studentské hnutí se na začátku sedmdesátých let zaměřilo na kritiku Základního zákona 

o vzdělání (LGE, španělsky Ley General de Educación), který byl představen v roce 1970 a se 

kterým studenti nesouhlasili a považovali jej za hrozbu, jež by výrazně napomohla k zachování 

kontinuity frankistického režimu.189 LGE stanovoval numerus clausus a pokoušel se zavést 

podmínky, při kterých by výhodu u přijímacího řízení získali potomci vysoce postavených 

rodin. Přijetí tohoto zákona frankistický režim podpořil, neboť se domníval, že „univerzity 

morálně a kvalitativně upadají a pokoušel se tak obnovit svůj vliv na univerzitní život“190 

prostřednictvím LGE. Univerzity by se tak přeměnily v silně elitářské prostředí na úkor běžných 

obyvatel,191 s čímž nesouhlasili potenciální uchazeči o studium pocházející z dělnických rodin. 

Proti LGE protestovali také profesoři působící na madridské univerzitě (Universidad de 

Madrid), kteří se domnívali, že zákon má zpátečnický charakter, a požadovali, aby se na 

vytvoření nového textu podíleli studenti a profesoři.192 Proti zákonu se vymezovalo studentské 

hnutí také proto, že začalo více sympatizovat s levicovými stranami politického spektra a pro 

zachování či posílení opoziční činnosti byli studenti z široké střední vrstvy potřební. V případě 

schválení zákona by na univerzitách studovali především potomci rodin, které měly blízko 

k frankismu, a hrozilo naprosté utlumení opozičních aktivit. 

Protesty namířené proti LGE představovaly pouhou výjimku v jednotné a koordinované 

činnosti studentského hnutí, neboť na přelomu šedesátých a sedmdesátých let začaly do 

univerzitního prostředí pronikat rozdílné politické názory, což studentskému hnutí uškodilo. 

Nejvíce jej oslabily spory mezi komunisty a anarchisty, kteří ačkoli měli podobné cíle 
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191 Ibid., 329. 
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a pokoušeli se je splnit obdobným způsobem prostřednictvím radikalismu a použití násilí, byli 

protivníci,193 jelikož se obě opoziční skupiny pokoušely získat co největší počet příznivců. Tyto 

vnitřní boje opozici oslabovaly a odejmuly odhodlání studentských vůdců, kteří se nemohli 

plně soustředit výhradně na boj proti režimu, ale museli se vypořádávat také s ostatními 

opozičními skupinami. Rozdrobení studentského hnutí nastalo kvůli konfliktům mezi radikální 

částí, která vyžadovala provedení změn násilnou cestou, a mezi umírněnou částí, která 

usilovala o prosazení svých požadavků trpělivou a postupnou cestou.194 Dalším důvodem 

oslabení opozičního studentského hnutí byla jeho radikalizace, která byla důsledkem 

nenaplněných očekávání z roku 1968. Vzniklo málo početných skupin, které představovaly 

překážku v cestě za upevněním a sjednocením studentského hnutí a pokoušely se bojkotovat 

výuku a paralyzovat akademický život. 

V posledních letech frankistického režimu se studentské hnutí vyznačovalo roztříštěností, 

neboť jednotlivé opoziční skupiny začaly vzájemně kritizovat, což negativně ovlivnilo také 

studentskou opozici a oslabovalo její akceschopnost.195 Všechna uskupení sice „podporovala 

aktivní účast v boji proti režimu,“196 což byl ale jediný bod, na kterém se ideologicky rozdílné 

opoziční organizace shodly. Skupina marxistů-leninistů např. usilovala o to, aby studenti více 

podporovali potřebu uskutečnění revoluce, která by započala politické změny. Požadovala, 

aby se studenti ve svém boji více radikalizovali, a začali protestovat formou obsazení kateder 

či přímými boji s policií, která okupovala kampusy. Vznikaly radikální revolucionářské 

organizace, které působily i na univerzitách, a které vyzývaly k násilí. Mezi tyto organizace 

patřil Rudý prapor (Bandera Roja), Komunistické hnutí (Movimiento Comunista), či 

Revolucionářský komunistický spolek (Liga Comunista Revolucionara). Tyto skupiny také 

požadovaly, „aby univerzity byly více přístupné lidem z chudých vrstev obyvatel,“197 k čemuž 

by došlo prostřednictvím rozšíření a zjednodušení přijímacího řízení a podmínek k udělení 

stipendií. Ačkoli byl levicový přístup mezi studenty dominantní, někteří se přikláněli k extrémní 

pravici a žádali, aby na univerzitách studovala užší komunita, jako tomu bylo v počátečních 

letech režimu. Dle názoru této složky studentů se univerzity „proměnily v továrny, které vyrábí 
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nadměrný počet lidí s vysokoškolským titulem,“198 z čehož plyne, že absolventi po konci svého 

studia budou s velkou pravděpodobností nezaměstnaní či budou pracovat v podřadném 

zaměstnání, které pro ně není vhodné. 

Radikální část studentského boje proti režimu reprezentovala komunistická strana, která 

„měla ambice transformovat a zcela ovládnout studentské hnutí“199 a pokoušela se proto 

chopit organizování veškerých protestů, což by nejen zesílilo pozici komunistů v boji proti 

režimu, ale také zvýšilo jejich vliv v rámci opozice. Komunisté se pokusili dodat impuls 

studentskému hnutí založením Školního výboru (CC, ve španělštině Comités de Curso) ke konci 

roku 1970 v Barceloně. V pravidelném časovém intervalu se konala setkání organizovaná CC, 

kde stoupenci komunismu či marxismu-leninismu diskutovali o nutnosti provedení revoluce, 

která by dokázala svrhnout frankistický režim. CC se podařilo shodnout na představení 

dokumentu s názvem Veřejné prohlášení barcelonských studentů z 10. prosince 1971,200 

kterým se CC pokoušela zkoordinovat a sjednotit studentské hnutí. CC bojovala proti režimu 

prostřednictvím krátkých jednodenních stávek a usilovala o uspořádání generální stávky, které 

by se zúčastnilo vícero univerzit. Komunistická strana rovněž usilovala o sloučení studentského 

a dělnického opoziční hnutí do jednoho orgánu a také „se neúspěšně pokoušela přesvědčit 

dělníky, že ve svém boji usilují prosadit totožné požadavky jako studenti.“201 V záležitosti 

sloučení studentské a dělnické opozice komunisté sice neuspěli, ovšem generální stávku se 

zdařilo svolat na 14. února 1972.202 Tuto generální stávku zapříčinila nevole vyvolaná 

uvedením LGE, se kterým studentstvo nesouhlasilo a požadovalo jeho stažení. PCE 

vyobrazovala tento protest jako úspěch, ovšem generální stávka byla ojedinělým případem 

aktivního vyjádření nesouhlasu vůči diktatuře. Stávky měly negativní efekt a byly 

kontraproduktivní, jelikož se kvůli nim jednotlivé univerzity izolovaly. Studenti navíc „často 

neměli tušení, zdali se stávka koná, neboť většina ztratila jakoukoli víru v boj proti 

frankismu“203 a ignorovala opoziční dění. Studentskému hnutí se již nedařilo masově 

mobilizovat ostatní studenty k organizování a k podílení se na opoziční činnosti. 
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Komunistická strana nenaplnila své ambice, neboť schůzí CC se účastnil pouze nízký počet 

jedinců, jelikož ostatní studenti rezignovali na aktivní odpor vůči režimu a namísto participací 

na protestech si navzájem vyprávěli o minulých úspěších studentského hnutí204 a vzrůstala tak 

apatie a nezájem ohledně zapojení se do aktivního boje. Tento pasivní přístup byl podpořen 

očekáváním brzkého konce diktatury kvůli pokročilému věku Franca, jehož smrtelnost si široká 

veřejnost plně uvědomila po atentátu na Luise Carrera Blanca, který prokázal, že vrcholní 

představitelé režimu nemohou vládnout navěky.205 Studenti rovněž přijali soudobé okolnosti 

a smířili se s tím, že frankistický režim zanikne bez jejich zapříčinění.206 Vzrůst lhostejnosti 

ovlivnilo také uvědomění si faktu, že studentské hnutí sice vyžaduje splnění svých požadavků, 

ale zároveň „postrádá konkrétní návrhy na řešení problémů, o jejichž nápravu opozice 

usilovala.“207 Studenti byli rovněž vyčerpáni z neustálých protestů, které nepřinesly žádné 

viditelné změny. 

K úpadku studentského hnutí přispěla taktéž petice z roku 1970, která nasbírala téměř osm 

set208 podpisů, a ve které studentské hnutí vyžadovalo stažení policejních složek z areálů 

univerzit. Petice se prokázala jako kontraproduktivní úsilí, neboť policie následně limitovala 

volný pohyb studentů a vyžadovala, aby se studenti prokázali průkazem. Každý student „směl 

mít přístup pouze k prostorům fakulty, na které studoval.“209 Studentům byl tak odepřen 

přímý kontakt s kolegy z jiných fakult a režimu se tímto krokem podařilo efektivně utlumit 

studentské nepokoje, neboť studenti zanechávali shromažďování. Policie ani ke konci 

diktatury univerzitní prostory neopouštěla, naopak přitvrzovala ve své důslednosti 

a upevňovala si kontrolu nad životy studentů.210 Dalším důvodem poklesu opoziční aktivity byl 

fakt, že jednotlivé fakulty byly početně příliš slabé složky, kterým se nedařilo podnítit studenty 

k organizování silných protestů. 

I přes vzrůstající známky stagnace opoziční aktivity studentského hnutí však ihned neustaly. 

Lékařská fakulta v Madridu byla po celý akademický rok 1971-1972 ve stávce a na ekonomické 

fakultě studenti v červnu 1972 bojkotovali zkoušky. Studenti lékařské fakulty k tradičním 

požadavkům připojili návrhy, které měly za cíl zvýšit kvalitu jejich budoucího zaměstnání 
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a kvalitu života obyvatel, jelikož žádali vybudování nemocnic.211 V lednu 1972 ve Valladolidu 

proběhl týden, který byl naplněn nepokoji. Studentští radikálové na tamní univerzitě 

zablokovali tramvajovou linku, následně vrhali kameny a dlažební kostky na příslušníky 

policie.212 Tito studenti byli vyloučeni ze školy a pokutováni, někteří dokonce uvězněni.213 Úsilí 

radikální části studentského hnutí představovalo ovšem pouhou výjimku, neboť protirežimní 

akce v sedmdesátých letech byly utlumeny, jelikož mnoho studentů bylo zklamáno z vývoje 

v zemi a ztratilo iluze o rychlém a účinném vzestupu opozice a pochybovalo, že v rigidním 

režimu může dojít ke změně. Studentské hnutí ke konci režimu působilo odevzdaným dojmem 

a „většina vznesených požadavků byla naplněna až v průběhu demokratické tranzice“214 

Španělska. 

K šíření apatické nálady a k poklesu počtu protirežimních protestů přispěl rovněž zájem 

radikálních skupin v násilí, který „většinu studentů demotivoval.“215 Již na sklonku šedesátých 

let studenti nenacházeli smysl v aktivním boji proti režimu a 69 %216 studentů se domnívalo, 

že mládež nemůže ovlivnit politické dění v zemi žádnými prostředky. Tento postoj a nárůst 

studentské letargie ovlivnilo přijetí Organického zákona státu na začátku roku 1967. Jeho 

snahou bylo „vyloučit do budoucna, v éře postfrankismu, jakékoli svobodné volby nebo soutěž 

politických stran.“217 Na základě tohoto zákona režim provedl kroky, které měly vést 

k obnovení věrnosti a ztracené důvěry v Národní hnutí,218 což poskytlo prostor k potlačení 

opozice. Netečnost studentů „podpořil také ekonomický rozvoj,“219 neboť obyvatelé měli 

dostatek spotřebního zboží a necítili potřebu k intenzivní a aktivní účasti na demonstracích. 

Obávali se rovněž nejistých ekonomických podmínek, které by mohly nastat po rychlém 

a násilném převratu. K úpadku studentského hnutí významně přispěla také režimní strategie 

uzavírání univerzit v době nepokojů a přidělení menší části finančních prostředků 

problematickým univerzitám. Studentské hnutí oslabila také cenzura a média, která byla 

ovládána režimem, a za pomoci kterých byl „vytvářen obraz celého studentského hnutí jako 
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radikálů, kteří nechtějí žít v míru.“220 Média studentské protesty ignorovala či o nich podávala 

zkreslené informace a klidné a pokojné demonstrace prezentovala jako násilné výtržnosti,221 

což v očích veřejnosti degradovalo význam studentského hnutí a znehodnocovalo jeho akce. 

Opozice usilovala o mobilizaci studentů v souvislosti s popravou anarchisty Salvadora Puig 

Antíchy, který byl obviněn z vraždy policisty a odsouzen k trestu smrti. Opoziční skupiny, 

především anarchistické organizace, žádaly osvobození Antíchy. Udělení milosti požadovali 

taktéž někteří ministři, kteří se ovšem tímto krokem „u veřejnosti pokoušeli získat politické 

body, které by využili po smrti Franca.“222 Antích byl i přes četné žádosti o milost popraven 

2. března 1974,223 čímž Franco prokázal přetrvávající krutost režimu a zcela paralyzoval 

studentské opoziční hnutí. 

S přeměnou systému na demokracii započala nová kapitola studentského hnutí. Jeho vliv 

se projevil v průběhu transformace režimu na demokracii, neboť myšlenky ze Západu 

pronikaly na univerzity již v období diktatury,224 a akademické prostředí tak bylo rychleji 

připraveno na začlenění nových pravidel demokratického systému. Během tranzice došlo 

rovněž k rychlému nahrazení zastaralých frankistických hodnot ohledně homosexuality, 

rozvodů, potratů či feminismu. K posílení studentského hnutí v průběhu demokratické 

tranzice přispělo rovněž sjednocení studentské opozice, která se již v roce 1974 sloučila do 

dvou organizací (Demokratický výbor – Junta Demócratica a Plataforma), které byly následně 

během tranzice integrovány do jedné instituce (Platajunta). Univerzity napomohly 

demokratické tranzici z důvodu, že dokázaly poskytnout kapacity, které rozuměly složitému 

politickému systému, který většina populace nezažila, a „napomohly tak k přechodu na 

demokratické státní zřízení.“225  
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4. Závěr 
Tato bakalářská práce se zabývala studentským hnutím, které se vymezovalo vůči 

frankistickému režimu ve Španělsku, a jeho protestními aktivitami. Hlavním cílem práce bylo 

analyzovat aktivity studentského hnutí, jeho vývoj a případné úspěchy. Výzkum usiloval 

o zodpovězení otázky, zdali studentská opoziční činnost napomohla k provádění ústupků ze 

strany frankistického režimu, které by přispěly k liberalizaci akademického prostředí. Odpověď 

na otázku byla dosažena prostřednictvím analýzy sekundárních zdrojů. 

V analýze bylo zjištěno, že ve čtyřicátých letech a v první polovině let padesátých většina 

akademické obce podporovala frankistický režim a pouze menšina zůstávala pasivní, neboť se 

neodvažovala s frankismem nesouhlasit. Přelom ve formování studentského hnutí 

představovaly protesty v únoru 1956, ke kterým přispěla rovněž generační obměna, jelikož na 

univerzitách začali studovat mladí lidé, kteří nezažili občanskou válku, ani následné silné 

poválečné represe. Nastupující generace nevnímala frankistický režim jako zachránce 

Španělska před nebezpečnými živly a byla si vědoma toho, že režim se prostřednictvím represí 

snažil získat absolutní kontrolu nad životem v zemi. Mezi studenty se tak šířil nesouhlas 

s frankismem a únorové protesty v roce 1956 představovaly počátek kontinuálních 

studentských protestů, při kterých se studenti vymezovali proti frankistickému Španělskému 

svazu studentů (SEU) a později rovněž proti samotné diktatuře. Studenti se následně začali 

distancovat od frankistického režimu a žádali jeho nápravu. 

Nejvýznamnější úspěch studentského hnutí nastal v roce 1965, kdy aktivity studentů byly 

jednou z příčin zániku SEU, což byla první událost, kdy nespokojenost konkrétní skupiny 

obyvatel vytvořila přílišný tlak na frankistický režim, který vyústil v rozpuštění oficiální 

organizace. Rovněž je důležité podotknout, že konec SEU vyvolala část společnosti, která 

v konzervativní diktatuře měla zajistit kontinuitu režimu, a která jako jedna z prvních 

překonala zažité dělení společnosti na vítěze a poražené z občanské války. Studenti byli 

jedinou opoziční skupinou, které se podařilo rozložit režimem vytvořenou a kontrolovanou 

organizaci.226 Jednalo se sice o dílčí úspěch, neboť SEU byla nahrazena dalšími údajně 

nezávislými a apolitickými organizacemi APE (Odborná studentská asociace), posléze AE 

(Studentská asociace). Na druhou stranu díky studentské činnosti AE nezískala takový vliv jako 

předchozí režimní organizace, jelikož studenti založili Studentskou demokratickou unii (SDE), 

                                                           
226 González Calleja, „La movilización y la protesta estudiantil,“ 239. 
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která měla být demokratickou a nezávislou institucí zastupující studenty. Režim tuto 

organizaci však nechal rozpustit v roce 1967. I přesto po zániku SEU došlo k zesílení 

studentského hnutí a studenti začali výrazněji protestovat proti frankistické diktatuře a narušili 

její legitimitu. Významnou událostí se stala Capuchinada v roce 1966, což byla ustavující 

schůze barcelonské odnože SDE, kterou rozehnala policie. Při následné sérii protestů proti 

režimu, která pokračovala i přes uzavření barcelonské univerzity, studenti požadovali povolení 

svobody názoru a projevu. V tomto období se studentskému hnutí podařilo destabilizovat 

režim, jelikož studentská kritika autorit dokázala narušit vnímání vysoce postavených vládních 

činitelů jako nedotknutelných jedinců a zpochybnila systém fungování organického státu.227 

Úspěchy byly ovšem vykoupeny posílením represivních opatření, jejichž cílem bylo zastrašit 

studentské hnutí, zabránit potenciální opoziční činnosti a donutit jej k neaktivitě. To se 

podařilo ke konci Francova vládnutí, neboť částečně zapříčinily pasivitu studentského hnutí. 

Hlavní důvod ke studentské apatii představovaly ideologické neshody mezi jednotlivými 

opozičními studenty a nedostatečná míra kooperace a koordinace s dalšími opozičními 

skupinami. 

Závěrem lze tedy říci, že aktivity studentské opozice vyústily v částečnou liberalizaci 

akademického prostředí, jelikož se studentskému hnutí zdařilo zapříčinit provádění změn 

a ústupků ze strany panujícího režimu v akademickém prostředí, když svou činností přispěly 

k rozpadu Španělského svazu studentů (SEU). Po uvolnění podmínek na univerzitách 

studentské hnutí vyžadovalo demokratizaci frankistického režimu a jeho úspěchy přesahovaly 

univerzitní prostředí, jelikož studentská kritika autorit narušila vnímání vysoce postavených 

vládních činitelů jako nedotknutelných jedinců. Režim na studentské demonstrace reagoval 

násilnými policejními zásahy. Kombinace studentských protestů a tvrdých represí částečně 

přispěla ke změně názoru obyvatel, kteří na frankistický režim začali pohlížet jako na diktaturu. 

Z práce nicméně vyplývá, že studentské hnutí nepřimělo režim k demokratizaci státních 

institucí. 

5. Summary 
The bachelor thesis dealt with the student opposition movement that disagreed with the 

Francoist regime in Spain. The main goal of the thesis was to analyze the activities of the 

student movement, its successes, and its potential influence on the Francoist decision-making. 

                                                           
227 Carillo-Linares, „Movimiento estudiantil antifranquista, cultura política,“ 159. 
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The research attempted to answer the question of whether the student movement caused 

any concessions at universities made by the Francoist government. The answer was achieved 

by the analysis of secondary sources. 

The analysis found out that in the forties and the first half of the fifties, the majority of the 

academic community endorsed the Francoist regime and only the minority remained passive 

because it did not dare to disagree with the Francoism. The protests of February 1956 

represented a crucial landmark for the development of the student movement. The 

generation change was one of the reasons for these protests because young people, who did 

not experience the civil war and subsequent repressions, began to study at universities. The 

young people of the new generation did not perceive the Francoist regime as a savior of Spain. 

The new generation was aware that the regime strived for gaining absolute control over life 

in the country through oppression and the dissent with the Francoism became spread among 

the students. The protests of February 1956 signified the beginning of continuous protests of 

students. Firstly, the protests were concentrated against Francoist organization Spanish 

University Union (SEU) which represented students, and later the protests were focused on 

the Francoist dictatorship. Students began to disagree with the regime and demanded 

reforms. 

The most significant success of the student movement happened in 1965 when the 

activities of the opposition students caused the disintegration of the SEU. It was the first time 

when dissatisfaction of one concrete group of inhabitants created excessive pressure on the 

Francoist regime, which resulted in the collapse of the official Francoist organization. It is 

important to mention that the collapse of the SEU was caused by the part of society that was 

supposed to provide continuity of the conservative regime and which was the first community 

that overcame the deep-rooted division of society on the winners and losers of the civil war. 

The students were thus the only opposition group that succeeded in dismantling the 

controlled and official Francoist organization. However, it was only a partial achievement, 

because the SEU was replaced by the allegedly independent and apolitical organization named 

Profession Students´ Union (APE), which was controlled by the regime. A year later, the APE 

was replaced by a new organization Students´ Union (AE) which became a marginal 

organization because the students established the Student Democratic Union (SDE) which 

should be the democratic and truly independent institution that would represent students. 

However, the regime made steps for the disintegration of this organization in 1967. Despite 
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that, after the year 1965, the student opposition movement increased in strength and the 

students began to protest against the dictatorship substantially which disrupted its legitimacy. 

In 1966, Capuchinada occurred as an important event. The Capuchinada was a founding 

session of the Barcelonian branch of SDE, which was dispersed by the police. Despite the 

closure of the university in Barcelona, the series of protests followed during which students 

demanded freedom of opinion and freedom of speech. The student movement destabilized 

the regime because its criticism of the authorities disrupted the perception of government 

officials as inviolable individuals and cast doubt upon the functioning of the organic state. 

The successes were accompanied by the increased intensity of repressions which aimed to 

intimidate the student movement and to pre-empt the potential opposition activities. This 

regime´s endeavor proved to be successful mainly at the end of Franco´s governance when 

the student movement was passive. The lack of protest activities was caused also by 

ideological dissensions among particular students and by insufficient cooperation and 

coordination with other groups of the opposition. 

To conclude, the student movement was partially successful because it compelled the 

regime to carry out changes and concessions in the academic world. The student movement 

contributed to the disintegration of the Spanish University Union (SEU). After the partial 

liberalization of conditions at universities, the student movement demanded the 

democratization of the Francoist regime. Some of its successes extended beyond the 

universities because the student criticism of the authorities disrupted the perception of the 

government officials as inviolable individuals. Regime´s response to the student 

demonstrations was an intensification of violent police intervention that also altered the 

opinions of the inhabitants who began to consider the regime as a dictatorship. However, the 

research shows that the student movement did not induce the regime to the democratization 

of state institutions. 
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studentského hnutí mezi lety 1956 a 1975 a věnuje se opozičním studentským aktivitám a případným 

úspěchům studentské opozice. 
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