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Charakteristika práce:  

Predkladaná monografia je habilitačnou prácou autora. Je výsledkom jeho 

dlhoročného záujmu o problematiku dejín Španielska. Je venovaná prechodu krajiny 

k demokracií v rokoch 1812 – 1978 akcentujúc „búrlivé“ obdobie druhej svetovej 

vojny. Prácu vydal Spolok Slovákov v Poľsku, takže je možné predpokladať jej 

budúci preklad aj do iných svetových jazykov. Aj keď ústavné dejiny Španielska 

v stredoeurópskom priestore možno skôr pokladať za niečo „exotické“, mám za to, že 

práca môže významne rozšíriť úroveň poznania západoeurópskych dejín  

Autor práce:  

Autor predkladanej monografie JUDr. Ján Puchovský, PhD. je skúsený 

vysokoškolský pedagóg, ktorý sa dlhé roky venuje výskumu svetových dejín štátu 

a práva s dôrazom na dejiny Španielska. Je autorom a spoluautorom viacerých 

skrípt. Toto všetko dáva záruku, že predkladaná práca bude spracovaná na 

požadovanej úrovni.  

Jednotlivé časti práce: 

Práca je rozdelená na Predhovor, úvod, 6 kapitol a záver, za ktorým nasleduje 

Zoznam použitej literatúry. Jednotlivé kapitoly práce sú radené a nadväzujú na seba 

so znalosťou veci a absolútne logicky. Poradie kapitol: 

1. Ústavný vývoj Španielska od začiatku 19. storočia do nástupu frankistickej 

diktatúry. Kapitola sa venuje ústave z Cádizu z roku 1812, historickým predpokladom 

jej vzniku, rozoberá systém jej najvyšších štátnych orgánov a miestnej správy. 

2. Ústavný vývoj frankistického Španielska (1936 – 1975). Podľa môjho názoru 

najlepšia kapitola práce. Autor v nej venuje dominantnú pozornosť základným 

zákonom – tzv. Leyes Fundamentales, ktorými sa kreovali ústavné základy 

Španielska počas vlády generála Francesca Franca Bahamondeho.  



3. Systém štátnych orgánov Španielska v čase začiatku demokratickej transformácie. 

Kapitola je dominantne venovaná najvyšším štátnym orgánom, súdnictvu 

a organizácií miestnej správy v zmenených podmienkach po obnovení monarchie 

v Španielsku v roku 1975.   

4. Proces prechodu Španielska od frankistickej diktarúry k demokracií (1975 – 1978). 

Kapitola popisuje jednotlivé fázy prechodu krajiny od diktatúry k demokracií Možno 

jedna poznámka, resp. námet. Mám subjektívny pocit, že práve táto kapitoly mohla 

byť s tou predošlou vymenená. Teda najprv sa mohol autor venovať procesu 

prechodu k demokracií a potom rozobrať najvyššie štátne orgány etc. tohto obdobia. 

Inak, samozrejme, úroveň spracovania kapitoly je vysoká. 

5. Španielska ústava z roku 1978. Kapitola charakterizuje modernú ústavu 

Španielska, ktorá platí dodnes. Z hľadiska historickoprávneho je možno ju považovať 

za krásne prepojenie minulosti a súčasnosti ako aj za dôkaz toho, že bez poznania 

dejín nie je možné poznávať súčasný stav. 

6. Porovnanie španielskej ústavnoprávnej úpravy pred a po demokratickej 

transformácií s ohľadom na jej demokratický charakter. Autor sa tu pokúša o akúsi 

porovnávaciu analýzu právneho postavenia jednotlivých štátnych orgánov, súdnictva 

a miestnej správy, a to v období pred a po demokratickom prerode.  

Zhodnotenie práce: 

Autor sa v práci nevyhol nepatrným gramatickým chybám, ktoré však v žiadnom 

prípade neznižujú výslednú kvalitu diela. Predkladanú habilitačnú prácu hodnotím 

veľmi pozitívne. Podľa môjho názoru je spracúvaná téma v našom geopolitickom 

priestore a nie len v ňom v takejto forme unikátna. 

Záverečné odporúčanie: 

Odporúčam autorovi po splnení všetkých podmienok habilitačného konania udeliť 

vedeckopedagogický titul „docent“. 

 

V Košiciach, dňa 16. 2. 2017                                        doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. 


