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Filip Brož si zvolil téma španělských regionalismú, tedy téma v české politologické produkci zatím 
téměř opomíjené. Je to však námět navýsost zajímavý, neboť nám ukazuje složité procesy tvorby a 
fungování tzv. regionálních státú; tyto procesy výrazně ovlivňují jak vnitropolitickou, tak např. 

evropskou politiku těchto zemí. Autor si klade za cíl především objasnit příčiny vzniku jednotlivých 
nacionalismú ve Španělsku, i jejich současný vliv na situaci v zemi. 
První část práce se pokouší zmapovat historický vznik a vývoj španělských regionálních nacionalismú. 
Autor se nesnaží pouze o deskripci tohoto vývoje, ale hledá především myšlenkové a hodnotové 
dědictví, které vargumentaci nacionalistú přetrvalo z púvodní ideové výbavy do dnešních dnú. 
Speciální pozornost věnuje kolega Brož také problematice regionálních jazykú, které tvoří základní 
znak identity těchto regionálních nacionalismú. 
Druhá část práce je věnována proměně vnímání regionalismu ve Španělsku v období po pádu 
Frankovy diktatury a počátku budování demokracie. Autor se zaměřuje především na nové vymezení 
vztahu mezi centrální vládou a regionálními vládami, které přinesla demokratická ústava z roku 
I 978.Podrobně charakterizuje dopad ústavních reforem na novou státní strukturu Španělska, která je 
založena na principu tzv. státu autonomií. Autor sice správně poukazuje na nezájem či přímo odpor 
některých regionálních stran zúčastnit se projednávání a schvalování ústavy (zejm. Baskú), nicméně 
ukazuje, jak byla rozsáhlá autonomie postupně realizována v praxi a akceptována většinou 

regionálních politických elit. Kolega Brož také neopomíná aktualizovat problematiku státního 
uspořádání Španělska do dnešní doby a ukazuje, jaký vliv na postavení jednotlivých autonomních 
regionú mají v dnešním Španělsku ekonomické faktory a také proces začlell0vání Španělska do 
Evropské unie a (již dlouhodobé) působení země v tomto společenství. 
Třetí a poslední část představuje komparaci současných regionálních nacionalismú, jejich podob a 
odlišností. Toto srovnání zakládá kolega Brož na analýze stranickopolitických soustav jednotlivých 
španělských regionú a postavení těchto regionálních politických stran ve španělském politickém 
systému. 
Práci kolegy Brože hodnotím jako velice kvalitní, mj. také proto, že kolega se dokázal výborně 
vyrovnat s téměř absolutní absencí odborné literatury v češtině nastudování velkého množství 
španělských publikací. Domnívám se, že autor prokázal dobrou orientaci v daném problému i 
schopnost vyvodit vlastní závěry na základě zevrubného studia odborné literatury. 
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