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Téma diplomové práce je nesporně zajímavé, náležitě konkrétně zvoleno a formulováno. 

Diplomant si zvolil velice náročné téma, což je nutno ocenit. Nicméně bylo zde nutno překonat 

řadu úskalí, jež autor překonával s různým úspěchem. 

Práce sama je přehledně členěna do tří částí. Po stručném úvodu se postupně věnuje o 

kořeny španělských regionalismů v předfrankovské éře, načež se věnuje některým vybraným 

aspektům přechodu regionálních nacionálních hnutí do současnosti, aby práci uzavřel pokusem 

o komparativní zhodnocení soudobých španělských regionálních stran a stranických systémů. 

Jednotlivě části jsou dobře proporčně a vyváženě zpracovány. 

Pochopitelně, nejedná se o historickou studii, nicméně přece jen byl pro zařazení, byť ve 

stručném provedení, období Francovy éry. 

Autorovi se zejména v první části podařilo vystihnout nejednoduché, velice spletité 

cesty rozvoje španělského regionalismu, jejich často velice hlubokých historických kořenů, 

nezapomíná zmiňovat se o paralelách s jinými evropskými zeměmi (emancipační úsilí Irska o 

jeho vyvázání se z Velké Británie, s. 31). Ve stručných přehledech charakterizoval hlavní rysy a 

rozdílnosti zejména katalánského a baskického nacionalismu. Část II. by si však podle mého 

názoru zasloužila věnovat poněkud více pozornosti období frankismu. Za Francovy diktatury 

byly sice projevy separatismu tvrdě potlačovány, nicméně, zde můžeme pozorovat řadu 

momentů, které potvrzují, že (pochopitelně) dále byť latentně existovaly. S přechodem do 

postfrankistického období souvisí i rozvoj přenosu kompetencí na regionální úroveň (devoluce). 

Zasluhovalo by si konkrétněji uvést, jaké úrovně tento proces dosáhl, když už se jednalo o tak 

důležité momenty jako fiskální záležitosti. Budování státu autonomií je opět přehledně 



zmapováno, poněkud hlubší analýzu by si zasloužilo poslední období od r. 2004, kdy ve 

Španělsku vládnou socialisté, kteří posilují proces decentralizace. Kam tento proces může dojít? 

Obdobně by se měl autor věnovat podrobněji vztahu EU ke španělským periferním 

nacionalismům. Ekonomické aspekty nacionalismů by si zasloužily též více pozornosti, 

pochopitelně z pohledu politicko ekonomického. 

Pasáž třetí je věnována komparativnímu zhodnocení nacionalismů v postfrancovské éře. 

V této souvislosti by si hlubší pohled zasloužily diskuse o možnosti přechodu na konfederaci. 

Pasáže 2. a 3. této části by měly být pod jedním bodem (s. 73-83). Deklarovaná komparace 

vychází na pouhé tři stránky; teoretická analýza španělského politického systému zde 

pochopitelně vyznívá poněkud zkratkovitě. I zde opět vidíme největší problémy v regionu 

Baskicka. Španělsko je konstituční monarchie, kde panovníkova role je pevně vymezena, 

nicméně by si zasluhovalo zhodnotit do jaké míry a zde panovník vedle církve hrál roli při 

moderování tlaků vycházejících z jednotlivých regionálních nacionalismů. 

Tyto i další momenty živě napsané práce, by si přes veškerou píli diplomanta nicméně 

zasloužily systematičtější uspořádání a vyváženost, o což se jistě při ústní obhajobě byt' ve 

zkratce pokusí. 

Po formální stránce je práce celkem čtivě napsána; je jen poněkud škoda, že autor 

nevěnoval více pozornosti při závěrečné korektuře řadě překlepů tak snadno odstranitelných 

v době počítačových korektur. Práce by si však zasluhovala důkladné stylistické přepracování, 

což je podstatnější. Autor místy používá i hovorové tvary (např. s. 23: "přeci"), etc. Tyto 

nedostatky poněkud snižují celkový pozitivní dojem z celé práce. 

Práci by podle mého názoru bylo záhodno alespoň v příloze, vybavit přehlednými mapkami mj. 

zda a nakolik jazykové hranice odpovídají hranicím jednotlivých regionů, jakož i přehlednými 

statistickými tabulkami s demografickými a ekonomickými údaji. Literatura by si zasluhovala 

doplnit alespoň o nedávno vydanou obsáhlou encyklopedii Španělska. 

Záběr použité literatury soudě podle bibliografie i intenzity jejího použití je dostatečně 

bohatý; potvrzuje jednoznačně autorovu znalost zejména originální španělské literatury. Jeho 

citované překlady jsou výborné. V pasážích kde autor zjevně vychází ze španělských textů, bylo 

by účelné provést pozornější editaci. 

Jak jednotlivé analytické části, tak i práce v celku, jakož i pojetí práce, prokazují 

schopnost samostatně pracovat a odpovídajícím způsobem zvládnout zvolené téma. Práce 

přinesla řadu přínosných poznatků. Celkově mohu konstatovat, že autor si pro svou práci 

zvolil téma aktuální, že práce splnila úkol, s výhradami výše uvedenými, který si stanovila. 
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Vzhledem k tomu, že v české literatuře nemáme příliš mnoho prací, které by se tématu 

podrobně věnovaly, je nutno práci ocenit i z tohoto pohledu. 

Rigorózní práce Filipa Brože: Komparace současných španělských nacionalismů: 

nebezpečný separatismus nebo ideál evropského regionalismu? 

splňuje formálně i meritorně podmínky kladené na rigorózní práci k dosažení hodnosti 

doktora filosofie (PhDr.). 

Proto doporučuji její přijetí a uskutečnění obhajoby. 

V Moskvě, dne 20. listopadu 2009 

PhDr. Emil Voráček, DrSc. 
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