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Školiteľský posudok na prácu 

 

Bc. David Mláka: Spojenecké vztahy Československa a Jugoslávie v letech 1918-1938. 

Na příkladu oslav 48. p. pl. „Jugoslavia“. 

 

S kolegom Mlákom som sa zoznámil ako oponent jeho bakalárskej práce, resp. neskôr začal 

navštevovať  aj môj seminár Češi a jejich sousedé. Počas neho prejavil záujem o skúmanie 

komemorácií v armádnom prostredí. Vo svojej bakalárskej práci sa venoval tzv. 

legionárskemu mýtu, a pre magisterskú prácu plánoval vychádzať z danej témy. Po dlhších 

diskusiách sa rozhodol spracovať komemoračné aktivity pluku „Jugoslavia“, ktorý bol 

dislokovaný v jeho rodnom meste Benešove.  

Predložená práca upriamuje pozornosť na viaceré kontexty problematiky. Prvý je 

armádny, či vojenský. Ten predstavuje dominantný výkladový rámec celej práce. Autor 

obsiahlym spôsobom predstavuje primárny predmet svojho záujmu a to 48. peší pluk známy 

aj pod názvom „Jugoslavia“, v jeho historických, bojových, ako aj symbolických rolách. 

Druhý kontext je geografický a odkazuje na miesta pôsobnosti pluku pred aj po prvej svetovej 

vojne. Tretí rozmer je medzinárodnopolitický a súvisí s prvou svetovou vojnou a následným 

politicko-mocenským preusporiadaním Európy. Samozrejme, Malá dohoda a československo-

juhoslovanské vzťahy predstavujú v tomto smere kľúčový kontext. V neposlednom rade, sa 

autor venuje samotným komemoráciám, ktoré však interpretuje najmä v armádnych 

kontextoch, čo je špecifikum jeho práce. 

Treba oceniť, že diplomová práca je postavaná na rozsiahlom výskume v archívoch 

a knižniciach, pričom autor vykonal aj neúspešný pokus študovať materiály v Belehrade. 

Najviac vyťažil Vojenský historický archiv a Archiv Ministerstva zahraničních věcí, ale 

dôležitou súčasťou výskumu bolo aj štúdium periodickej tlače. Z metodologického hľadiska 

deklaruje práca silnú inšpiráciu tzv. memory studies. Zaujímavý je odkaz aj na kritickú 

diskurzívnu analýzu (CDA), ale jej aplikácia v práci mi nepríde až tak zjavná. Asi 

najsilnejším prístupom je tradičná historická heuristika a snaha o interpretáciu témy 

v kontexte dejín čs. armády, čo považujem za dôležitý prínos práce. Z úvodu je tiež zreteľné, 

že David Mláka si kladie jasné ciele a otázky, ktoré sa v texte rozsahu 110 strán + prílohy, 

snaží riešiť.  
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Pozitívne hodnotím autorov výklad toho, ako sa vlastne prepracoval k danej téme, 

keďže zachytáva proces bádania, ako aj rozmýšľania o téme. Za vhodný považujem aj výber 

prípadových štúdií ku komemoratívnym udalostiam. Naopak, za nie príliš šťastné považujem 

to, že venoval rozsiahly priestor úvodným pasážam (s. 31-56), či už to bolo k dejinám pluku a 

armády, juhoslovansko-českým/československým vzťahom, resp. k prvej svetovej vojne. Tu 

by bolo vhodnejšie viac syntetizovať a prepojiť ich s jadrom práce. Zároveň, v práci sa 

objavuje pomerne veľa odkazov na absolventské práce, a to aj u tém, ku ktorým existuje aj 

odborná literatúra. Tá by mala predstavovať relevantnejší zdroj základných informácií. 

Jadro predloženého textu predstavuje tretia kapitola nazvaná Komemorační akty 48. 

pěšího pluku „Jugoslavia“. Jej rozsiahly úvod (s. 67-72), venovaný budovaniu čs. armády, by 

sa hodil do nejakej inej časti, keďže nekorešponduje s jej názvom, resp. potvrdzuje už vyššie 

naznačený trend odbiehania od témy. David Mláka čitateľom vysvetľuje viaceré problémy, 

ktoré sú samozrejme dôležité na dokreslenie kontextu, ale nesmerujú pozornosť k jadru veci. 

Práve naopak, odvádzajú ju k iným témam. Preto sa autor dostáva k meritu veci až v druhej 

podkapitole tretej kapitoly (následne ide o analýzu v rozsahu 20 strán). V druhej podkapitole 

sa venuje predaniu plukovného práporu, k čomu došlo symbolicky 28. 10. 1919. Ďalšiu 

analyzovanou témou je účasť pluku na pripomínaní 1.decembra – sviatku zjednotenia 

Juhoslávie, kde Mláka poukázal na meniacu sa dynamiku pripomínania a čiastočne predstavil 

ešte nespracovanú tému patriacu do bohatého koša prvorepublikových komemorácií. Tretia 

prípadová štúdiu v tejto kapitole je venovaná pohrebu kráľa Alexandra I. v roku 1934.  

 Celkovo sa dá konštatovať, že kolega Mláka ponúka nový pohľad na vzťah 

Československa a Juhoslávie v kontexte štúdia konkrétnych symbolických aktov, ktoré neboli 

doteraz predmetom zásadnejšieho historického bádania. Zároveň prezentuje armádu ako 

spoločensky významný fenomén a jeho práca ponúka dôležité impulzy smerom k novým 

výskumom role armády, ale aj prvorepublikovej kultúrnej politiky. Problematizuje predstavy 

o apolitickosti armády, pričom v tomto smere by práca potrebovala trochu argumentačne 

prehĺbiť, pretože nie je jasné čo všetko autorom využité slovo „apolitickosť“  zahŕňa, resp. 

nezahŕňa. Napriek očakávaniam, neponúka rozsiahlu analýzu komemoračných politík, naopak 

však ukazuje akým spôsobom bola do nich zapojená armáda. 

 Práca obsahuje aj textovú a obsahovú prílohu v rozsahu 22 strán. 

 

Drobné komentáre k práci a otázky do diskusie: 

Už počas konzultácií som upozorňoval autora na neštandardné citovanie článkov z novín. 



s. 5: „vojenské jednotky, jejich čestné názvy a jejich činnost byly záměrně ovlivňovány 

politickými představiteli“ – tento výrok by si vyžadoval upresnenie. 

s. 13: pri autoroch odborných prác sa nevypisujú tituly, resp. ak áno, tak u všetkých 

s. 15: dovolím si polemizovať s výrokom, že v kontexte osláv: „vrcholem je účast vojska“ 

 

Na záver mi ostáva len konštatovať, že predložený text je postavený na dlhodobom 

a systematickom výskume primárnych prameňov, a aj napriek vyššie spomenutým 

diskutabilným pasážam a neustálom odbiehaní od merita veci, spĺňa nároky kladené na 

diplomovú prácu. Predložená diplomová práca prináša nové poznatky. Z týchto dôvodov ju 

navrhujem hodnotiť ako výbornú, alebo veľmi dobrú.   

 

V Prahe, 13. 6. 2020 

 

 


