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Posudek oponenta 

 

Komemorační aktivity patří v současnosti k nejpropracovanějším historiografickým tématům. 

Ve své diplomové práci se David Mláka pokusil na konkrétním příkladu ukázat, jaký význam 

měly komemorační aktivity armádního prostředí pro spojenecké vztahy mezi Československem 

a Jugoslávií v meziválečném období a naopak, jak toto spojenectví tyto komemorace zpětně 

ovlivňovalo. 

Musím říci, že autor se svého úkolu zhostil jen zčásti. Práce je rozdělena do několika základních 

částí: první přináší kritiku literatury a pramenů a metodologická východiska. Teoreticko-

metodologická část se autorovi zdařila, dobře objasnil, z čeho bude vycházet a na čem bude 

svoji koncepci stavět. Druhá část je „politicko-vojenskou historií“: v ní se autor pokouší osvětlit 

„předhistorii“ a širší dějinný kontext svého výzkumu. Vlastní téma je řešeno v třetí kapitole. 

Až potud by bylo vše v pořádku, kdyby ovšem se autorovi podařilo práci proporčně rozvrhnout. 

Vůbec nechápu, jak je možné, že plných 66, respektive 72 stran textu ze 110 (včetně literatury) 

je věnováno těmto širším souvislostem! Koncepci práce tak autor poněkud nezvládl. 

Autor prošel všechny dostupné české archivy, avšak výzkum v Srbsku mu nebyl umožněn. Není 

to jeho vina, avšak některé poznání to přeci jenom limituje. Chtěli bychom jistě například vědět 

více o tom, jak se čestné pojmenování pluku rodilo. Nakolik byla tato iniciativa konzultována 

předem, jak to bylo řešeno mezi oběma stranami technicky. Zatímco k archivní heuristice 

nemám připomínek, v literatuře se jistě, pokud již chtěl autor téma zpracovávat takto zeširoka, 

mezery najdou. Chybí mimo jiné i známá Wandyczova práce o Malé dohodě. 

Vlastní výzkum je proveden velmi kvalitně, autor umí analyzovat, interpretovat i 

kontextualizovat prameny, které nalezl; místy se však až příliš násilně snaží své poznatky 

vměstnat do pojmů a rámců, které si na začátku své práce vymezil v teoretické kapitole. 

Práce obsahuje některé nepřesnosti: František Ferdinand d´Este nebyl majorem c.k. pluku, ale 

c. a k. pluku (s. 39); nevím, proč zmiňováno příměří z 11. listopadu (s. 55), když Rakousko-

Uhersko uzavřelo příměří o týden dříve; když je již zmiňován pohřeb FZM Phillippoviche, 

mělo by být řečeno, že to byl on, kdo 1878 vedl tažení do Bosny a Hercegoviny (jeho jméno 

navíc poukazuje k jihoslovanskému rodovému původu); nevím, proč autor archaicky hovoří o 

„ruské…, francouzské…, italské legii“ místo o legiích  v množném čísle (s. 67). Práce obsahuje 

řadu stylistických pochybení a některé gramatické chyby. 



Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

hodnotit známkou velmi dobře. 

V Praze 10. 6. 2020      Ivan Šedivý 


