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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

Předkládaná bakalářská práce se vřazuje mezi studie mezinárodních vztahů. Soustředí se na 

téma v určitých aspektech nadmíru studované a do jisté míry badatelsky vyčerpané, ale jehož dílčí 

aspekty nabízí prostor k analytickým studiím, konkrétně na problematiku československo-

španělských vztahů v první polovině 20. století. Autorka se pokouší o syntetičtější podání. Práce se 

pokouší podat přehled oboustranných relací (a analyzovat je). Nutno ocenit, že nezůstala pouze u 

kontaktů politických, ale pozornost věnovala i kultuře. Její záměr se však zcela naplnit nepodařilo. 

V rámci řešení bakalářské práce se jednalo o téma, pro jehož úspěšné zpracování bylo 

zapotřebí projít značné množství archivních pramenů a literatury. Defendetka čerpala především 

z fondů Národního archivu (využívaným fondem byl pak výstřižkový archiv MZV, fondy Min. 

vnitra). Stranou zůstal bohužel Archiv MZV. Mohl být upřednostněn před zájmem o obecně dobře 

známou otázku zapojení československých interbrigadistů. Nejzdařilejší je pak část věnující se přijetí 

španělských emigrantů v Československu (Sedmihorky). Defendetce se podařilo též shromáždit 

representativní vzorek dobové literatury, především v oblasti cestopisů, vcelku zdařile se pak 

pokusila o jejich rozbor.  

Souhrnně lze říci, že tato práce, mající v některých ohledech výrazně kompilační charakter, 

což u bakalářských prací však nebývá předmětem rozhodujícího soudu, byla vypracována na základě 

relevantní literatury (nadměrné se však zdá čerpání z internetových zdrojů).  

Splňuje všechny předpoklady, aby byla postoupena k obhajobě.  
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