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Posudek oponenta rigorózní práce 

Miloš Kosina 

Politický vývoj Španělské republiky 1931-1939, Praha 2005,145 stran rukopisu, 6 

stran příloh 

Miloš Kosina se ve své rigorózní práci věnoval důležité kapitole z dějin Španělska, 

období vypjatých vnitropolitických střetů třicátých let minulého století. Autor sám v úvodu 

zmiňuje svou ambici neusilovat pouze o práci historickou, ale pokusit se též o sondu do 

systému politických stran ve zkoumaném období, což shledávám nanejvýš chvályhodným. 

Miloš Kosina se pokusil zasadit jím vymezené historické období - tj. léta 1931-1939 -

do širších souvislostí a za pomoci historických i politologických metod podat přehled o 

základních charakteristikách dané etapy španělské historie. V zásadě lze říci, že podal velmi 

kvalitní výklad jednotlivých příčinných souvislostí s tím, že více než je běžné, akcentoval vliv 

politického respektive stranického systému meziválečného Španělska na vývoj dějinných 

událostí (viz zejména kapitoly 4 a 7, které věnoval charakteristice nejvýznamnějších 

politických uskupení tehdejšího Španělska). Nanejvýš zajímavé je rovněž hledání paralel mezi 

vývojem Španělska ve třicátých letech a směřováním Československa ve stejném dějinném 

období. 

Miloš Kosina svou práci rozčlenil do devíti kapitol. V nich pak zkombinoval 

tematický a chronologický přístup, přičemž lze ocenit, že v některých případech včlenil do 

textu několik politologických pasáží. V tom ostatně spatřuji i jednu z hlavních kvalit práce 

Miloše Kosiny (mezi-oborovost), nemluvě o četných zajímavých a poměrně inspirativních 

pasáží jednotlivých kapitol. 

Po formální stránce splňuje nezbytné požadavky, byt' je patrné, že autor této oblasti 

místy nevěnoval dostatečnou pozornost (místy špatně uváděné datace, sporně uváděná data 

narození atd.). Jazyková stránka je vyhovující, práce je přehledně strukturovaná, stylisticky na 

velmi slušné úrovni. Pro případné další bádání doporučuji rozšířit rozsah použitých pramenů a 

literatury, z nichž je podstatná část psaná česky. 
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Z výše uvedeného posudku je zřejmé, že práci doporučuji k úspěšné obhajobě. 

V Praze, 28. ledna 2006 

PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph. D. 

Katedra hospodářských dějin, VŠE Praha 


