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Oponentský posudek

Cílem

předkládané dizertační

bezpečnostních orgánů

práce

je

dizertační

přispět

práce

k poznání práce

československých

v boji s maďarskou iredentou ve dvacátých letech. Autor si

neklade ambice zpracovat takto formulovaný problém syntetickou metodou, ale
tematizoval jej formou cílených, pramenně zaměřených sond. Tomuto záměru
odpovídá i zvolená struktura práce. Práce obsahuje dvě úvodní kapitoly s rozborem
literatury, definicí pojmu iredenta a celkovým přehledem společenské a politické
situace na Slovensku po vzniku republiky v roce 1918. Jádro práce představuj í tři
následující části. Kapitola třetí analyzuje práci československých zpravodajských
orgánů

z hlediska jejich organizačního a perzonálního vývoje i jejich boje

s maďarskými tajnými službami a organizovanou propagandou. V následující kapitole
se autor velmi

detailně

a podle mého názoru

zdařile věnuje

takzvané

Tukově aféře

v letech 1928-1930. Poněkud jiný úhel pohledu nabízí kapitola pátá: na základě
poznatků československých

zpravodajských, kontrašpionážních a propagandistických

orgánů přibližuje některé způsoby,

jimiž Maďarsko obcházelo ustanovení mírové

smlouvy limitující jeho brannou moc.
Práce vykazuje

některé

nedostatky

rázu. Zvolená metoda pramenných sond
soudržnost; o to

větší

pozornost

měla

koncepčního,
poněkud

být v úvodu

pramenného i formálního

rozvolnila její tematickou

věnována zdůvodnění

a

vysvětlení

autorova přístupu k metodě a koncepci. Není totiž zřejmé, zda upřednostněná dílčí
témata považuje autor z hlediska problematiky za profilující, nebo zda vyplynuly
z povahy pramenné základny, jak se ještě o ní zmíním dále. Problematické je také

chronologické vymezení práce: proč byl zvolen rok 1930 a ne například rok 1934, kdy
je zásadně reorganizováno československé vojenské zpravodajství a kdy také, jak
autor sám správně uvádí (s. 56), došlo k reorientaci zpravodajských priorit
z Maďarska na Německo. Diskuzní otázkou je podle mého názoru vlastně celý
koncept iredenty. Jak vyplývá z textu, ne vždy jej autor užívá jako přísně historicky
podmíněný, ale pracuje s ním coby se součastí vlastního vědeckého a pojmoslovného

systému. Jen v náznaku je řešena strukturovanost "maďarské iredenty" v závislosti na
domácím maďarském politickém vývoji a situaci. Byla iredenta vázána na konkrétní
politické směry a hnutí, nebo ji autor chápe v širším slova smyslu jako vlastní všem
Maďarům?

V celé studii se autor potýkal s nevyvážeností pramenného materiálu. Zejména
při popisu zpravodajské práce narážel pochopitelně na nedostatek vhodných pramenů.

V seznamu pramenů chybí a měl být vytěžen Archiv MZV.
Domnívám se, že úvod dizertační práce by měl obsáhleji hodnotit dosavadní
literaturu a hluběji objasnit koncepci práce a použité metody. Práce trpí střídmým
užitím poznámkového aparátu; mohla být také delší. Podobně je tomu i se seznamem
literatury, kde například postrádám výsledky bádání Evy Irmanové, či řadu
speciálních studií k vybraným problémům (například tam, kde se hovoří o Národní
demokracii na Slovensku - s. 92 -, mohla být zmíněna diplomová práce doc. Jana
Pelikána atp.).
Několik konkrétních drobných připomínek: M. Paulová nenapsala Dějiny

Mafie, ale Dějiny Maffie (s. 52); jedná se o rekonstrukci minulosti pouze v případě,
že se nám k problému zachovalo poskrovnu pramenů? (s. 54); hrabě Apponyi, nikoliv
Appony (s. 89). Rušivým dojmem působí nadužívání prvků žurnalistického stylu.
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Citované pramenné sondy, jež
nesporným

přednostem.

tvoří

dizertační

jádro

Je na nich patrné, že autor

při

v Historii a vojenství v letech 1997-1998, si
být uvedeny). Tyto sondy dávaj í také
nabízí se

například

komparace metod, jimiž

či

článků

o úloze

vysvětluj i

podněty

patří

kjejím

jejich koncipování vycházel ze

systematického dlouhodobého zájmu (absenci autorových
o roli zpravodajské služby na pozadí Tukova procesu

práce,

v seznamu literatury

četnictva

jeho skromností;

měly

směrům

k dalším možným

Maďarsko

v roce 1918
však

bádání -

obcházelo mírové smlouvy,

s podobnými postupy v ostatních poražených státech. Vysoce si cením některých
drobných epizod. Pokud jde o informaci o
57), drží, domnívám se, Lukeš i

vědecké

Vaňkově

prvenství:

Vojenské obranné
ještě

agentuře

(s.

Alain Soubigou v Tomáši

Garrigue Masarykovi (Praha - Litomyšl 2004, s. 254), nezná její název, pouze zkratku
a konstatuje, že "žádný dotázaný odborník dnes nebyl s to
si

říci, oč

se jednalo". Cením

informací o maďarské komunitě v Praze (s. 93-96) i o "Propagační kanceláři

slovenského území (s. 64ann)".
Výzkum zpravodajských složek
metodologicky i

pramenně

představuje

z objektivních

důvodů většinou

velmi obtížný úkol. Možná to mohlo být

zohledněno

již

při zadání práce. Dizertační práce Michala Lukeše "Československé bezpečnostní

orgány v boji proti
parametrů

maďarské iredentě

1918-1930"

patří

podle všech sledovaných

spíše k průměrným.

Splňuje

však požadavky na ní kladené, je výsledkem základního pramenného

výzkumu, místy

přináší

i nová fakta, a proto ji

V Praze, dne 27. dubna 2007.

doporučuji

k

obhajobě.

doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc

3

