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Ivo Formánek přistoupil ke zpracování bakalářské práce s mimořádným zaujetím, 
které ostatně charakterizuje nejen amatérské, ale i profesionální zájemce o "bunkrologickou" 
problematiku, jak se s jejím laickým označením ztotožňuji. Ujišťuji ovšem autora, že již před 
rokem 1989 studovala na filozofické fakultě celá řada studentů, kteří se o tuto problematiku 
zajímali, i když svůj entusiasmus buď projevovali jen na akademické půdě, nebo i 
v neformálním skupinách "bunkrologů". Ostatně historik E. Stehlík, na jehož práce 1. 
Formánek také odkazuje v seznamu literatury, svou velmi dobrou diplomovou práci z 80. let 
věnoval opevnění (především těžkému), právě na teritoriu Orlických hor. Početnou relevantní 
literaturu uvádí Ivo Formánek výběrově, nedostatek však vidím zejména v tom, že úplně 

.. opominul nejnovější práce o československé armádě první republiky (nikoli tzv. první 
republiky!), zvláště pak práci Karla Straky. Znalost této literatury\by mu umožnila 
komplexnější a globálnější pohled na složitý a rozporuplný proces, v němž se rodila a 
modifikovala československá vojenská doktrína. Za cennou součást heuristické základny 
bakalářské práce považuji původní archivní výzkum, který Ivo Formánek podnikl ve 
Vojenském historickém archivu (fondy Velitelství II. sboru, Stavební ředitelství II. sboru a 
ŘOP) a také ve státních okresních archivech Náchod a Ústí nad Orlicí a rovněž v Archivu 
ČVUT. S jistými rozpaky akceptuji fakt, že bakalářská práce není vybavena fotopřílohami, o 
jejichž výpovědní hodnotě lze stěží pochybovat, postrádám rovněž mapové zachycení 
zkoumané problematiky. 

Jádro vlastního badatelského přínosu bakalářské práce Ivo Formánka je obsaženo 
v kapitolách 4.-11., které líčí výstavbu opevnění v Orlických horách, a to velmi podrobně po 
jednotlivých stavebních úsecích, přičemž Ivo Formánek řeší jak otázku umístění objektů 
lehkého opevnění, tak průběh soutěže najeho výstavbu, a sleduje samotný průběh výstavby a 
s tím související problémy. Snahu po komplexnosti přístupu dokumentuje i zájem autora o 
další pevnostní objekty vložené do linie těžkého opevnění a výstavbu překážek v linii lehkého 
opevnění, jakož i stálých zařízení na komunikacích. 

Dobrý badatelský přínos spatřuji i v kapitolách o vojenském stavebním dozoru, o 
problematice složení dělnictva, které na výstavbě opevnění pracovalo (všímá si zaměstnávání 
příslušníků německé menšiny) a stranou jeho pozornosti neušel ani život obyvatelstva 
v oblasti linie opevnění. Navozují se tím i další závažné otázky, kterých si je autor vědom, ale 
bude je muset rozpracovávat v další fázi práce nad tématu, které, jak doufám, neopustí. Jedná 
se - souhrnně vyjádřeno - o problematiku ofenzivního a defenzivního zpravodajství 
německého i českého, neboť výstavba opevnění se stala předmětem soustředěného zájmu 
vojenského zpravodajství a historiografie už řadu poznatků na toto téma prezentovala. 
Závěrečné kapitoly práce se zabývají strukturovaným pohledem na obranu východních Čech 
v září roku 1938, přičemž zejména poznatky k činnosti jednotek SOS pokládám za zajímavý 
příspěvek do diskuse o jej ich roli. Zaujmou i pasáže o destrukci lehkého opevnění a o 
německých zkouškách jeho odolnosti. 

Celkově pokládám bakalářskou práci Ivo Formánka za zdařilou a díky původnímu 
archivnímu výzkumu za badatelsky přínosnou. Proto doporučuji, aby se stala předmětem 
obhajoby Úsilí, které autor doposud práci věnoval, jej zavazuje, aby v ní pokračoval. 
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