
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek oponenta) 

 

Práci předložil student: Jakub Cajkář 

Název práce: Studentské opoziční hnutí za Francovy diktatury v letech 1956-1975 

 

Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): Mgr. Jakub Šindelář 

 

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

 

Práce se věnuje jasně teritoriální i časově definovanému tématu a klade si za cíl na základě sekundárních zdrojů 

zpracovat historický vývoj studentského opozičního hnutí ve Španělsku v období Frankovy diktatury. 

 

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

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

Zpracování tématu si vyžádalo práci s relativně rozsáhlým množstvím cizojazyčného materiálu a autor takto 

prací v českém zpřístupňuje relevantní poznatky prostředí k málo prozkoumané problematice. Chronologická 

struktura dává vzhledem k tématu smysl. Trochu se do pozadí odsouvají faktory ovlivňující vývoj hnutí, ale 

čtenář může jasně sledovat vývoj studentských aktivit v čase, což je hlavní linií práce. Autor se staví 

k pramenům správně kriticky a vyhodnocuje vzájemné souhlasy / rozpory jednotlivých autorů (např. otázka 

časového umístění přelomu v začátku hnutí). 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce je napsaná srozumitelně a bez jazykových nedostatků. Místy je práce nedostatečně členěna a většinu 
stránky tvoří jediný dlouhý odstavec. Ve výsledku to ale nepředstavuje závažnější komplikaci pro sledování 

směřování myšlenek autora. Občas se mi zdálo, že autor využívá větší množství přímých citací, které šlo pro 

lepší plynulost textu uvést formou parafráze. Nepovažuji ale za výrazný problém. Autorova práce se zdroji se 

mi zdá být v pořádku. Jejich představení a zhodnocení v úvodu je dobře zpracované. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Osobně hodnotím práci jako zdařilou. Doceňuji zpracování originálního tématu, které si vyžádalo rozsáhlou 

práci se španělsky psanými zdroji. Nejde o pouhý chronologický popis událostí a autor analyzuje řadu 

klíčových situací, které dává do širšího kontextu. Řada věcí, na které jsem se chtěl zeptat byla postupně na 
vhodných místech autorem objasněna (vnímání hnutí španělskou veřejností, vliv ze zahraničí atd.). 

 

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

  

Lze říci, že bylo studentské hnutí vnímáno (aspoň v omezeném časovém období) představiteli frankistického 

režimu jako potenciálně nejnebezpečnější podhoubí rozvoje opozice? 

 

Měl ekonomický rozvoj označovaný také jako „španělský ekonomický zázrak“ období 1959-1974 spíše pozitivní 

vliv na rozvoj hnutí (viz autor, str. 23) nebo negativní, protože vládnoucímu režimu přinášel jistou legitimitu? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (A-F):   
 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou A. 
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