
Posudek vedoucího diplomové práce na práci Magdy Vavruškové „Ústavněprávní vývoj 

frankistického Španělska“

Autorka si za téma své diplomové práce zvolila zajímavou problematiku ústavního 

vývoje ve frankistickém Španělsku. Hned na úvod je třeba říci, že se dle mého soudu jedná o 

práci velmi zdařilou, v níž se autorce za použití původních španělských pramenů a literatury 

podařilo postihnout rozhodující ústavní aspekty tohoto autoritativního režimu. 

O právě uvedeném svědčí již promyšlená osnova práce, kde autorka správně začíná 

obecnými úvahami o podstatě autoritářských systémů a teorii vůdcovství, aby pak následně 

přešla k bližšímu vymezení ideových zdrojů frankismu. Kladně lze hodnotit ostatně i 

skutečnost, že si je dobře vědoma odlišných fází frankistického režimu, který během 

dlouhých let své existence prošel velmi specifickým vývojem od strohé a krvavé diktatury 

k více pragmatickému a technokratickému, i když nadále autoritářskému pojetí moci. Právě 

této problematice jsou věnovány části diplomové práce označené jako „periodizace režimu“ 

a „charakteristika režimu“, v níž autorka věnuje pozornost kromě jiného i tak důležitému 

fenoménu, jakým byl ve frankistickém Španělsku vztah státu a církve. 

Samotným jádrem práce je ale pochopitelně podrobný rozbor „základních zákonů“ 

(„leyes fundamentales“), které tvořily samotnou „páteř ústavnosti“ za frankistického režimu. 

Autorka přitom správně dokládá, že termín „ústavnost“ měl v kontextu autoritářského 

režimu jen velmi omezený dosah a šlo především o pouhé zdánlivé přizpůsobení „Nového 

státu“ západoevropským demokratickým právním systémům (zejména v údobí, kdy se 

frankistické Španělsko stává ve „studené válce“ spojencem těchto států proti hrozbě 

komunismu). Z těchto „základních zákonů“ pak vychází i závěrečná část práce věnovaná

institucionální struktuře frankistické diktatury.

Jak již řečeno, jedná se dle mého názoru o zdařilou práci, na níž bych kromě 

promyšlené struktury vyzvedl i práci se španělskými prameny a literaturou. Jediné, co 

poněkud postrádám, je bližší zasazení práce do španělského dějinného kontextu (kupříkladu 

se jistě nabízelo srovnání frankistického režimu s diktaturou Primo de la Rivery). 

Práci doporučuji k úspěšné obhajobě s hodnocením „výborně“.

Praha, 7.3. 2011                                                                                     doc. JUDr. Radim Seltenreich  

      




