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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Práce se zabývá vznikem, fungováním a rolí koncentračních táborů v první fázi Francova režimu (1936-1947). 
Cílem je zjistit na základě analýzy rolí koncentračních táborů, zda a jakým způsobem přispěly ke stabilizaci 
Francovy vlády. Autor nejdříve představuje širší kontext vývoje ve Španělsku, nástup Franca i jeho postoj k 
represím, aby následně představil vývoj a fungování táborů za použití četných sekundárních i primárních 
pramenů. Na tomto základě pak analyzuje, jaké jednotlivé role tábory ve Francově režimu zastávaly a jakým 
způsobem přispěly k jeho ukotvení.   
 

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

Autor si vybral aktuální, ale v českém prostředí dosud neprobádané téma represí Francova režimu, které je dnes 
součástí velmi intenzivní akademické i veřejné diskuse ve Španělsku. Při jeho zpracování autor prokázal velmi 
dobrou orientaci a schopnost samostatné vědecké práce. Podařilo se mu dohledat relevantní zdroje, což při volbě 
tohoto tématu nebylo zcela jednoduché, a zpracovat přehlednou studii, která nezůstává jen u pouhého popisu 
fungování koncentračních táborů, ale analyzuje i jejich jednotlivé role a podloženými argumenty odpovídá i na 
hlavní výzkumnou otázku, jakým způsobem tábory přispěly ke stabilizaci Francovy vlády. Jediným drobným 
nedostatkem je výběr Machiavelliho Vladaře pro teoretické ukotvení práce, které ale autor přesvědčivě 
nezdůvodňuje a je velmi pravděpodobné, že by se našla i jiná relevantnější díla k tomuto tématu. 
 
 

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

Práce je přehledná a strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Rozsah je více než dostatečný, 
doplněný o bohatý odkazový aparát. Práce tak po formální stránce vyhovuje požadavkům kladeným na 
bakalářskou práci. Vhodné by bylo více zapracovat na jazykovém projevu, zejména opravit drobné gramatické 
chyby a stylistické formulace. 
 
Otázka originality: podle Turnitinu nebyly nalezeny žádné významné shody.  
  
 

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

Celkově hodnotím práci jako 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. Při jeho 
zpracování prokázal, že je schopen se ve zkoumané problematice zorientovat, dohledat relevantní zdroje včetně 
primárních pramenů a zpracovat podloženou analýzu. Práce je tak obohacením současné diskuse. Drobné 
výhrady jsou jen k relevantnosti výběru teoretického ukotvení a jazykovému projevu.  
  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1. Jakým způsobem rezonuje existence koncentračních táborů za Francovy vlády v současné veřejné diskusi ve 
Španělsku?  
  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F): Práci doporučuji k obhajobě. A-B 
 



 
 
 
Datum:      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. 


