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Vurmovo téma diDlo~ové práce je vysoce aktuální. Souóesná 

~D8nělská histGriogr~fie zeóala intenzivně ~apovat problematiku 

~penělského republikánského exilu ve střední a východní 2vropě. 

Zatímco ex5_1 ve Francii či v zemích Latinské Ameriky je dostste~ně 
, d v Vll' 1-, 1 + • 'h v·, /, bl' v zpr ec ovan, os u y 2 pane SKy Cu eX'l an ... u v zemlCu s ov ets '{eno o'{u zac a-

ly být evokovány až v poslední d4kádě. Bezesporu pr)kopnici v tomto 

směru je pro'. Matilde Eiroa. Sluěí se proto pfivítet Vurmovu 

prác':E, která se zEt,.rněfila nejen na obecnou problematiku česko

slovensko - ~panělských vztahd, ale zmepovala i kauzu ~panělského 

republikánsk~ho ex 4 1u u nás a dotkla sé i otáz~k českého a slovenského 
...... 

exilu ve Francov~p8nělsko;. 

Fa stručném uvedení do tématu a >rátkérn shrnutí předválečn;Ých 

čs .,- ~p8ně1s;<cých st;yki, se autor věnoval rozboru činnosti tzv. 

Španělského nár oeního výboru v Praze ,. vztahu CSR k re.publi kánské 

vládě v exilu a aktivitám lpanělského komunistického exilu v Praze. 

Zďe bych chtěl zddraznit, že analýza činn"osti tzv. Španělského 

nsroeního výboru je zásadním přínosem k 'df'ému tématu. Vurm objevil 

ve tp"nělc:k.'!eh archiv é. cr ... , zejména ve fonc'8ch KSŠ pramel'1ný materiál 

k aktivitám Španělského národního výboru a rozšířil tak na~a dosavad

ní znalosti. Pro- českého čtenáře je přínosem,i 3 .. kapi tola o českém 

a slovenském exD::u ve Španělsku. Prác'i uzavíiá stručný nástin česko-

81ovens~o - ~panělc:kých vztahd v letech 1957 - 1977. 
V práci jsou bohužel neopravené p"',::,klepy a r3robné omyly, např •. 

Praha měla Portugalsku dodat nikoli pušky, ale lehké kulomety /str.8/, 

rrumunský král se jmenoval Michal a nikoli Mikuláš, č~. premiér se 

jmenoval Lubo~ír Štrougal a ni1{oli Strouhal, atd .. 

Přes tyto drobné vady na kráge p představuje Vurmova práce posun 

V} našich dosavadních zr'_alostech celé této problematiky. Navrhuji 

magisters'ký text Filipa Vurma k závěrečné obhajobě. RozhOduji se 

mezi klasifikací výborně a velo! dobře, bude. také zálete}, ne autorově 
obh",jobě. ~ fl li· 

\;~f.. \--_ .. _., 
V Pr~ze, 23M ledna 2007 Prof.Dr~ tladimír 'levka ,CSc 

\ Text o §p. národním výboru doporu~uji k publikaci. 

Omlouvám se, 81e na Dsacím stroji jsém psal n~po~ledy pfed pst 
roky, sle ve Voj Enském reh.."bt li tačním t~S tavu nemĚli v oln,ý poč í 


