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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Bc. Pavel Hervíř si za téma diplomové práce zvolil německé vyznamenání Železný kříž 

a jeho vztah k Československu, tedy téma, kterému zatím nebyla v české historiografii 

věnována pozornost. Vybrané téma považuji za velice zajímavé – nejen státní útvary či 

vojenské jednotky, ale i vyznamenání mají svoji vlastní historii a diplomant ve své práci 
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prokázal, že i „velké dějiny“ lze nahlížet optikou malého kovového předmětu se stříbrnými 

okraji na hrudi (či na krku) konkrétního jednotlivce. 

Práce má však určité limity. První se týká vymezení tématu – domnívám se, že název 

Železný kříž a Československo příliš neodpovídá samotnému obsahu. Práce se totiž skládá ze 

tří částí – v první jsou popsány okolnosti vzniku řádu a jeho historie v letech 1813–1945, druhá 

se skládá z životopisných medailonů držitelů Rytířského kříže z Čech, Moravy a Slezska a 

závěrečná část je věnována válečným zločinům německé branné moci v době druhé světové 

války. V práci se tak nedočteme, jakým způsobem k tomuto vyznamenání přistupovalo 

Československo, tedy jak se o něm psalo v prvorepublikovém tisku či v historických 

publikacích. Bylo považováno za „normální“ vojenské vyznamenání nebo za projev pruského 

militarismu? Zajímavé by bylo též zkoumat zobrazení tohoto vyznamenání v umění, např. 

v české kinematografii (nabízí se kupříkladu otázka, zda mají ve válečných filmech Železný či 

Rytířský kříž na svých uniformách pachatelé zločinů). Tyto otázky si bohužel diplomant 

neklade a soustřeďuje se ve vztahu k Československu fakticky pouze na životní příběhy 

nositelů Rytířského kříže. Výstižnější název práce by tak zněl Držitelé Rytířského kříže 

původem z Čech, Moravy a Slezska, jak autor pojmenoval pátou kapitolu.       

Tato kapitola představuje stěžejní část posuzované diplomové práce. Na jejích téměř 

100 stranách však autor ani jednou neuvádí zdroj a tudíž se nedozvíme, z jakých pramenů při 

psaní těchto životopisných medailonů vycházel. V úvodu práce sice najdeme rozbor pramenů 

a literatury, nicméně odkaz na konkrétní publikace či archivní dokumenty v této části 

nenajdeme a tím pádem ve většině diplomové práce absentuje poznámkový aparát. Uvádím tuto 

výtku i s vědomím toho, že celkový rozsah této části je úctyhodný (celkem 138 biogramů!). 

Nemohu se zbavit dojmu, že autor zde převážně vycházel ze dvou německých slovníků, a to 

Ritterkreuzträger aus Österreich und den k.u.k. Kronländern od Floriana Bergera (2006) a Die 

Ritterkreuzträger 1939–1945 Veita Scherzera (2007). Autor sice v úvodu píše, že využíval i 

dokumenty uložené v českém Vojenském ústředním archivu, do jednotlivých biogramů se však 

toto bádání příliš nepromítlo – informace o službě jednotlivých držitelů Rytířského kříže 

v československé armádě se tak omezují na několik málo řádek. Oba výše zmíněné biografické 

slovníky navíc vyšly v nakladatelství jejich autorů – bylo by tudíž na místě provést kritiku 

tohoto pramene a položit si otázku, zda informace zde obsažené lze považovat za objektivní. 

Při čtení textu se nelze někdy zbavit dojmu, že autor (a též zdroje, ze kterých vycházel) se na 

vyznamenané muže dívají s obdivem a předpokládají, že jejich „hrdinské“ činy musely mít čistě 

vojenskou povahu. Nicméně zejména v případě východní fronty, kde je účast příslušníků 
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wehrmachtu na válečných zločinech již zdokumentována, nelze vyloučit, že i někteří 

vyznamenaní se na těchto násilných aktech mohli podílet – a nebo je svojí bojovou činností 

umožnili. O úzkém sepětí diplomantových pramenů se samotnými objekty zkoumání svědčí i 

fakt, že u řady z nich uvádí informace, které nelze zjistit z otevřených zdrojů – mám na mysli 

rodinné poměry vyznamenaných nebo přesná data jejich úmrtí. Nechtěl bych však, aby mé 

připomínky vyzněly v tom smyslu, že si nepřeji, aby se o těchto mužích psalo, protože bojovali 

na „špatné“ straně. Naopak, z této pasáže jsem se dozvěděl řadu nových a zajímavých 

informací, mimo jiné o tom, že sudetoněmečtí příslušníci Luftwaffe byly ohledně sestřelených 

letadel daleko produktivnější nežli jejich čeští a slovenští protivníci ve spojeneckých 

uniformách. Diplomant by však měl podle mého názoru u obhajoby vysvětlit, zda se jedná o 

jeho vlastní badatelskou práci a nebo o kompilaci ze dvou výše zmíněných biografických 

slovníků.  

Práce obsahuje řadu gramatických, ale i faktografických chyb. Ty se bohužel týkají i 

událostí, které autor bezesporu zná. Versailleská mírová smlouva byla podepsána v roce 1919, 

nikoliv 1920 (str. 31), nacistické Německo zaútočilo na Sovětský svaz 22. června 1941, nikoliv 

22. července (str. 39), vůdce belgických fašistů se jmenoval Leon Degrelle, nikoliv Gegrelle 

(tamtéž), Mnichovská dohoda byla uzavřena v noci z 29. na 30. září 1938, nikoliv 29. října (str. 

156), Vratislav (dnešní Wrocław) se německy jmenuje Breslau, nikoliv Brestlau (opakovaně). 

Autor též při psaní pasáží k historickému kontextu nevyužíval relevantní odbornou literaturu – 

mám na mysli například literaturu k sudetským Němcům v Československu (místo autorů jako 

Johann Wolfgang Brügel, Hans Lemberg, Ferdinand Seibt, Jan Křen či Detlef Brandes cituje 

diplomant popularizační práci právníka Františka Emmerta). Totéž se týká i oblasti dějin 

wehrmachtu, kde P. Hervíř vychází hlavně z popularizační literatury. Autor tak kupříkladu 

uvádí, že generál letectva Erich Milch mohl zastávat vysokou funkci ve wehrmachtu, ačkoliv 

jeho otec byl židovského původu (s. 154). Novější odborná literatura však v této souvislosti 

zmiňuje prohlášení Milchovy matky, že otěhotněla s mužem „arijského“ původu, nikoliv se 

svým židovským manželem. Ohledně zločinů příslušníků německé branné moci na východní 

frontě nevyužívá diplomant jednu z nejnovějších (a dle mého soudu i nejlepších) prací, 

publikaci Timothyho Snydera Černá zem (2015). V pasážích popisujících dějiny jednotek SS 

pak autor vychází ze sice dobré, ale již před čtyřiceti lety napsané publikace Karola Grünberga, 

ačkoliv máme k dispozici daleko novější studie, které bádání o této represivní složce 

nacistického režimu podstatným způsobem posunuly. 
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V medailonu patrně nejznámějšího držitele Rytířského kříže, slovenského generála 

Augusta Malára, taktéž autor bohužel nevyužil odbornou literaturu, což jeho práci připravilo o 

poměrně zajímavé zjištění. Malár byl nakonec za účast na přípravách Slovenského národního 

povstání zavražděn a je tak zapsán jako „hrdina“ do historiografie protinacistického odboje. 

Jeho životopisný medailon tak najdeme v publikaci zcela jiného charakteru nežli výše 

zmiňované biografické slovníky držitelů Rytířského kříže, a sice v knize Vlast a čest byly jim 

dražší nežli život, která obsahuje životopisné medailony příslušníků československého 

generálního štábu popravených či zavražděných nacisty. Skutečnost, že byl August Malár 

nositelem Rytířského kříže, „překvapivě“ tato publikace nezmiňuje. Pavel Hervíř zase neuvádí, 

zda mu po zatčení bylo toto vyznamenání oficiálně odejmuto, což je pravděpodobné. 

I přes výše uvedené připomínky se domnívám, že diplomová práce Bc. Pavla Hervíře je 

zajímavým příspěvkem k vojenským dějinám českých Němců a doporučuji ji k obhajobě. 
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