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Práce byla v elektronické i vytištěné podobě odevzdána včas, 
totiž 20.12.2012.  

Úkol oponenta je v případě této práce paradoxně ztížen její 
vysokou kvalitou obsahovou i formální.  

Struktura práce je logická a její logika je přesvědčivě 
zdůvodněná: od obecné typologie států podle jejich vnitřního 
uspořádání, přes historický vývoj Španělska, popis tamějších 
autonomních společenství až k závěru s realistickým odhadem 
budoucího vývoje.  

Podle autorovy hypotézy se rozdíly mezi mírou autonomie 
jednotlivých regionů vyrovnávají, aniž by bylo podle něj 
pravděpodobné, že se v dohledné době vyrovnají zcela.  

 V každé kapitole lze najít i nezbytné komparatistické úvahy, 
přičemž je přesvědčivě zdůrazňována osobitost španělské historie 
a i osobitosti jejího vnitřního uspořádání.  

Diplomová práce inspiruje k otázkám, které jsou ovšem 
mimo její zadání. Je to jejím kladem, nikoli nedostatkem. 

 Například zda proces rozšiřování autonomie na další 
regiony může být přinejmenším dnes součástí údajného procesu 
„lokalizace“ („regionalizace“), o kterém někteří politologové uvažují 
jako o procesu obecnějšího spontánního, neřízeného hledání 
rovnováhy vůči nežádoucím účinkům globalizace (tzv. 
„glokalizace“), anebo zda je čistě španělským řešením mimo 
světové trendy. - Lze se také ptát, zda španělské asymetrické 
řešení má nějaké styčné plochy s asymetrickými řešeními česko-
slovenských vztahů před vznikem federace v roce 1968 (ostatně i 
tehdy vznikla federace „asymetricky“ vzhledem k původní 



neexistenci české „konstituanty“). Zřejmě nemá, ale rád bych znal 
názor autorův. – Kde ve světě lze najít podobně asymetrická 
řešení? Je možné srovnat britskou „devoluci“ (byť zřejmě 
v počátcích), s řešením španělským? – Proč do vcelku 
osvědčených asymetrických řešení zatím nezapadá případ 
Baskicka a možná i Katalánska? – Jaký je vztah španělských 
autonomních regionů k procesu integrace Evropy (katalánští 
politici jednu dobu rádi mluvili o „Evropě regionů“, která by měla 
vystřídat či doplnit, modifikovat… Evropu jako Unii národních 
států)?  - Je asymetričnost španělského regionálního uspořádání 
inspirující i pro jiné složené státy, resp. federace ve světě?  

Formulace těchto otázek nikterak neznamená, že na ně měl 
autor v práci odpovědět. Autor zcela uspokojivě odpověděl na 
všechny otázky, které k vymezenému tématu patří a které si 
předem stanovil. 

 Jako konstatování, nikoli jako hodnocení, je třeba 
zdůraznit, že u autora převažuje pohled „ústavně-administrativně 
správní“ nad pohledem politologickým. Historický pohled je zcela 
adekvátní.   

Práci zkrátka není co vytknout, lze jen zdůrazňovat její 
klady. Vysoké ocenění zasluhuje autorova profesionální práce 
s poznámkovým aparátem a vůbec s použitou literaturou a 
prameny. V práci nejsou gramatické chyby a je stylově čistá.  

Doporučuji práci k obhajobě a hodnotit ji jako výbornou. 
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