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1. OBSAH A CÍL PRÁCE:
Autorka si předsevzala zkoumat přítomnost komunistické ideologie v interbrigádách bojujících ve španělské 
občanské válce s cílem ověřit správnost názoru, že příslušníci interbrigád byli komunisty. Domnívá se, že po 
zpřístupnění španělských a následně i sovětských archivních fondů nastal čas k diferencovanějšímu výkladu, než 
podle ní do té doby nabízela jen pravicová propaganda. Autorčiným záměrem je popsat skutečné důvody, které 
příslušníky vybraných cizích států přiměly ke vstupu do služeb Kominternou řízených mezinárodních 
dobrovolnických jednotek.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ:
Autorka si zvolila výzkumné pole, které bylo u příležitosti 60. výročí španělské občanské války zevrubně 
zmapováno zejména americkými a španělskými historiky a o něco později také několika dokumentárními 
sborníky a monografiemi v Rusku. Z celého spektra názorů autorka využila několik zajímavých zdrojů, které jí 
pomohly poměrně přesně popsat klíčové události španělské občanské války a moment zapojení interbrigád do ní. 
Neumožnily jí však téma sledovat z nadhledu. Mezi základními tezemi práce se tak vyskytuje konstatování, že 
odkaz interbrigadistů byl pošramocen, ač ve skutečnosti šlo o „neobyčejnou odvahu a odhodlání“ a „ikonickou 
záležitost“, která nemá v moderních dějinách obdoby. Patosem – namísto interpretací shromážděných argumentů 
– se vyznačuje i závěr. Snad pokud by autorka neignorovala nedávné závažné české práce na dané téma (zejm. J. 
Chalupa, H. Bortlová, Z. Maršálek), mohla komparací získat odborně přijatelnější východisko. 
Struktura práce je logická, v klíčových částech, které ambiciózně slibovaly analyzovat motivy jednotlivých 
národních skupin interbrigadistů, je však z většiny pouze formálně naplněna – např. motivace Maďarů je 
nahlížena skrze sekundární literaturu americkou a britskou; nejsou využity ani rozhovory s maďarskými 
interbrigadisty, ani jejich memoáry. Přes některé zajímavé postřehy se proto autorka ve výsledku dostává ke 
stejně pestrému názorovému spektru jako na začátku práce, a absenci přesvědčivých argumentů k jeho 
systematizaci nahrazuje jednak obecně známou skutečností, že pro vstup do interbrigád nebylo členství 
v komunistické straně vyžadováno, a jednak až neúnosným patosem. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:
Text splňuje formální nároky kladené na bakalářskou práci. Daní za převážně anglojazyčné zdroje jsou dílčí 
nedostatky v užívání nemístných alternativ jmen a názvů – např. Evžen Frýd tak v práci vystupuje jako 
Eugen Fried.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:
Práce neopouští rovinu jednostranného obdivu k výkonu interbrigadistů, banalizuje vážnost sovětského 
zapojení do španělského vnitrostátního konfliktu a pro splnění původního cíle zachytit národně specifické
motivace interbrigadistů nedisponuje dostatečnými podklady. Silnější je v částech popisujících interbrigadisty 
z latinskoamerických států, v případě interbrigadistů z ostatních zemí zjevně naráží na jazykové znalosti 
autorky, které bohužel v těchto pasážích nejsou dostatečně kompenzovány sekundární odbornou literaturou.
Problematická je (s ohledem na autorčin záměr popsat sovětské zapojení do konfliktu) absence přehledu o
aktuálních ruských odborných pracích.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
 Jaký byl celkový početní stav republikánské armády ve srovnání s počtem interbrigád a co vypovídá o 

úloze interbrigád ve válce?
 Jaké různé názory na sovětské zapojení do španělské občanské války reflektuje aktuální ruská 

historiografie (např. G. Sevostjanov, V. Bagno ad.)?
 Jakými dalšími způsoby se Moskva podílela na španělské občanské válce kromě dodávek výzbroje 

republikánským vojákům a interbrigadistům a jejich výcviku? 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Práci doporučuji k obhajobě jako dobrou.
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