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A) Posouzení obsahu

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek
Metodologie práce
Koncepce a struktura práce
Práce s prameny
Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení
Invenčnost a původnost

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem:

Klikněte sem a zadejte text.

B) Posouzení formálních náležitostí

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou
Poznámkový aparát
Formální struktura práce
Stylistická a jazyková úroveň
Přílohy (pokud jsou)

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem:

Klikněte sem a zadejte text.

C) Celkové zhodnocení

Zvolte položku.
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1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků)

Předkládaná bakalářská práce otevírá zcela nové badatelské pole – zrod a vývoj vojenských 
kateder na vysokých školách zasazený do snad až příliš širokého rámce československých 
ozbrojených sil. Jak se ukázalo, což je konstatováno v úvodu, odborná literatura toto téma 
zcela opomíjela až na zcela marginální zmínky. Je třeba ocenit úsilí K. Houšky získat 
relevantní pramenný materiál v různých archivech, jehož typologii naznačil v závěru práce. 
Pozitivní je, že torzovitost pramenů alespoň částečně překlenul vytěžením řízeného rozhovoru 
s pamětníkem. Tematicky je práce členěna do tří základních okruhů – v prvním je stručně 
nastíněna charakteristika československých ozbrojených sil a jejich úkoly v letech studené 
války v reakci na strategické koncepce států NATO. Ty konfrontoval se strategickou koncepcí 
čsl. ozbrojených sil (škoda, že nebylo přihlédnuto ke komentované edici P. Luňáka a K. 
Kaplana Plánování nemyslitelného). V tomto okruhu je věnována pozornost fenoménu 
brannosti, ale jen do konce 40. let. Logicky by měla být sledována paralelně s druhým 
okruhem zaměřeným na vojenské katedry, neboť branná výchova byla začleněna do osnov 
středních škol a na vysokých školách ji měli v učebních plánech nevojáci a dívky (v 80. letech 
dokonce všichni studenti na pedagogických fakultách). Snad by bylo na místě připomenout 
roli Svazarmu. Část o vojenských katedrách nastiňuje jejich ustavování, problémy materiální 
vybavenosti a proměny hodinové dotace výuky v souvislosti proměn společensko-politického 
klimatu i vývoj jejich řízení, proměny vnitřní struktury i snah po zvýšení odborné 
připravenosti budoucích absolventů. Poslední část práce je zaměřena na problematiku 
vojenské katedry na Univerzitě Karlově s důrazem na organizační záležitosti, nastíněna je též 
struktura předmětů přednášených na vojenských katedrách, byť bez přihlédnutí k jejich 
specializaci a ne kompletně (absentuje např. technická či zdravotnická příprava), 
charakteristika např. taktické přípravy je nemístně zúžená na budování okopů a střelbu. 
Předkládaná bakalářská práce poskytuje určitý obraz vývoje vojenských kateder silně 
limitovaný prameny, literaturou i pamětí, který dosavadní výzkum nereflektoval.

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě

1. Jaké důvody vedly ke zřízení vojenských kateder na vysokých školách a jaké bylo funkční 

postavení absolventů v útvarech?

3) Závěrečné doporučení

Práci  k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou 

V Praze, dne 2. června 2020

Podpis Klikněte sem a zadejte text.

doporučuji velmi dobře




