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Osobnost R. Gajdy, jedné z nejkontrovernější postav dějin prvního odboje, první
československé republiky a nakonec i protektorátu si nepochybně zalouží historické analýzy,
která už nebude tak či onak "účastnická". J. kulas se podle zadání DP nepokouší primárně
podniknout takový pokus, i když se ho z principu nemůže vzdát. Předmětem práce je Gajdův
historiografický obraz, jak jej vytvářela a přetvářela česká historiografie stojící pod vlivem
komunistické ideologie a jejích potřeb - tady je třeba položit "nerovnítko" mezi historiografii
stojící ve službách komunistické ideologie a praxe a historiografií opřenou o teorii
historického materialismu/marxismu. Autor využil valnou většinu prací napsaných o Gajdovi
či Gajdy se týkající po roce 1948, pokusil se je zhodnotit jednotlivě i ve vzájemné komparaci
a celkově vytvořený obraz/obrazy Gajdy shrnout v závěru práce. Některé vyslovené soudy
jsou - v dobrém slova smyslu - provokativní a vyžadující si podrobnější zdůvodnění.
Vzhledem k logické výstavbě práce, o níž jsem s kol. Kulasem také vedly delší diskuse, se
jako "problémová" jeví poněkud biograficky-slovníková koncepce ústřední části DP, která
působí z čtenářského hlediska poněkud rotříštěným dojmem. Přesto práce splňuje nároky
kladené na diplomové práce.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
1/ Jaký byl poměr demokratické ČSR ke komunismus a k nacismu? Lze mezi oba ideologické
režimy klást prosté rovnítko? Čím byl tento poměr ovlivňován a z jakých důvodů?
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