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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Práce pojednává o vývoji a aktivitách opozičního studentského hnutí ve Španělsku za vlády Francisca Franca. 
Cílem výzkumu je zjistit, zda protestující studenti přispěli ke liberalizaci španělského vysokoškolského 
prostředí. Odpověď na tuto otázku se autor snaží nalézt prostřednictvím analýzy vývoje studentských opozičních 
aktivit na základě převážně španělsky psaných sekundárních zdrojů od konsolidace Francova režimu po roce 
1939 až do jeho zániku v roce 1975. 
 

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

Autor si vybral velmi originální, v českém prostředí dosud opomíjené téma studentské opozice za Francova 
režimu, které současně přispívá do velmi živé aktuální diskuse ve Španělsku o podobě a důsledcích této 
autoritářské vlády. Podařilo se mu dohledat relevantní zdroje, což při volbě tohoto tématu nebylo zcela 
jednoduché, a zpracovat přehlednou studii, která nezůstává jen u pouhého popisu aktivit studentského hnutí, ale 
podloženými argumenty odpovídá i na hlavní výzkumnou otázku, zda se podařilo jejich prostřednictvím 
liberalizovat španělské akademické prostředí. Práce je logicky strukturovaná. V úvodu autor představuje 
španělské akademické prostředí v prvních letech vlády Francisca Franca a posléze přechází ke stěžejním částem, 
kde chronologicky analyzuje jednotlivé etapy vývoje studentského hnutí až do roku 1975. Při zpracování autor 
vychází převážně ze sekundárních zdrojů ve španělštině doplněných o anglicky a česky psané studie. Prokazuje 
tak dobrou orientaci nejen v českém, ale i mezinárodním prostředí.   
 
 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce je přehledná a dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Rozsah je více než 
dostatečný, doplněný o bohatý poznámkový aparát. Jazykový projev je kultivovaný bez větších gramatických 
chyb. Práce tak po formální i jazykové stránce vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářskou práci.  
  
 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou. Autor si zvolil v českém prostředí dosud opomíjené, ale vzhledem 
k aktuální diskusi ve Španělsku o podobě a důsledcích Francova režimu, velmi aktuální téma. Podařilo se mu 
dohledat relevantní zdroje, což vzhledem ke zvolenému tématu nebylo zcela jednoduché, a na základě pečlivě 
provedené analýzy zhodnotit roli studentského opozičního hnutí za Francovy vlády. Jeho výzkum je tak i 
obohacením současných poznatků o dané problematice.  
  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F): Práci doporučuji k obhajobě. A. 
 
 
 
 



Datum: 8. 6. 2020      Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


