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V minulých letech se ve Španělsku rozhořela stále trvající diskuse o charakteru 
druhé španělské republiky, kterou odstartoval publicista Pío Moa svojí knihou 
"Los mitos de la guerra civil" (Madrid, 2003). Zatimní průběh nejen odborného, 
ale i politického sporu prokázal, že dějiny druhé republiky a občanské války stále 
ještě nejsou zcela uzavřenou kapitolou a, že tzv. tlustá čára za minulostí není příliš 
funkční. Proto lze v této souvislosti uvítat původně diplomovou a nyní rozšířenou 
rigorózní práci kolegy Miloše Kosiny, která je věnována rozboru politického 
systému španělské republiky 1931 - 1939. Autor zcela vědomě ponechal stranou 
průběh občanské války a její mezinárodní reflexi, a programově se soustředil na 
detailní rozbor proměnlivé stranické struktury ve vymezeném období. Tuto 
problematiku sledoval od konce tradičního bipartismu přes období autoritativního 
režimu generála Primo de Rivery ke vzniku republiky a jejího následujícího vývoje 
do r. 1939. 

Za obsahové jádro práce pokládám sedmou až desátou kapitolu, ve kterých autor 
podrobně analyzoval pravicové a levicové spektrum politických stran španělské 
republiky. S jeho závěry lze plně souhlasit. Zvláště si cením postřehll o roli 
presidenta Niceto Alcalá Zamory, včetně jeho osobní averze vůči Gil Roblesovi, či 
o nestátotvorné roli caballeristú v socialistické straně od r. 1934, o roli POUM a 
anarchistů a dále o posunu španělských komunistů v čase občanského konfliktu ke 
středu politického spektra. Vúbec politika KSŠ, vliv Kominterny a jejích poradcú, 
atd. je jedním z nejzajímavějších faktorů vnitropolitického dění ve Španělsku. 
Kosina se kriticky vyrovnal s mnoha zažitými stereotypy, které dosud převládají, a 
to nejen v české, ale i v zahraniční historiografii druhé španělské republiky. 

Kolega Kosina se dobře orientoval ve složitém spektru španělské politiky. Lze 
tedy odpovědně konstatovat, že autor dobře pracoval s relevantní 1iteratutou a 
prameny, zvláště si cením výsledků archivního výzkumu ve fondech českého 

Ministerstva zahraničních věcí. Práce je také dobře napsána. 

Miloš Kosina napsal kvalitní rigorózní práci, která svojí odbornou úrovní odpovídá 
všem požadavkům, které jsou kladeny na tento typ, badaelského textu. 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě! /. ~Il! ; ! 

\. . 
V Praze dne 26. ledna 2005 Prof. PhDr. Vladimír N levka, 
CSc 


