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Posudek diplomové práce 

 

Bc. Prior, Tomáš, Rudá armáda: vojenské oděvy mužstva a mladšího velitelského sboru 1936–

1946  

Diplomová práce 

FF UK, Ústav východoevropských studií 

Praha 2016, 147 s. rkp.  

 

Rozsáhlá diplomová práce Tomáše Priora pojednává o velmi specifickém a málo 

zpracovaném tématu výroby vojenského oděvu Rudé armády v předvečer a v průběhu Velké 

vlastenecké války, přičemž se soustřeďuje zejména na analýzu technologických postupů při 

zpracování vojenských uniforem. Ačkoli se jedná o velmi specifickou diplomovou práci, 

kterou by bylo možná vhodnější obhajovat na katedře některé z Technických univerzit, které 

se zabývají technologickými postupy při výrobě textilií, než na humanitněji zaměřené 

Filozofické fakultě UK, domnívám se, že autor svým zpracováním prokázal oprávněnost 

předložení této rozsáhlé studie i na humanitním oboru Ústavu východoevropských studií FF 

UK. Prior totiž navzdory zřetelnému důrazu na technologické postupy nezapře historika, 

odkazujícího na dobové reálie a okolnosti této v sovětských dějinách přelomové doby.  

 

Prior svůj výzkum opírá o studium rozsáhlého, a podotýkám velmi nedostupného, archivního 

materiálu, s jehož pomocí se pokouší systematizovat technologické postupy při výrobě 

jednotlivých součástí armádního oděvu. Rád bych zdůraznil zejména skutečnost, že 

zorientovat se v nesetříděných materiálech, posbíraných z nepřeberného množství zdrojů, 

vyžadovalo od autora doslova mravenčí práci. Výsledek, dle mého soudu, stojí za to – autor 

předkládá unikátní utříděný materiál, který ocení především vojenští znalci a odborníci, 

zabývající se touto problematikou. Oceňuji též, že Prior na mnoha místech v práci poctivě 

přiznává, že některé technologické postupy nelze dohledat, neboť k jejich popisu nejsou 

k dispozici potřebné prameny (buď byly zničené, nebo jsou nedostupné).  Ačkoli pro laika 

není tento text příliš čtivý, autor se jej, a to je třeba ocenit, pokouší zpřístupnit i laické 
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veřejnosti četným obrazovým materiálem a tabulkami, které velmi dobře ilustrují jeho 

analýzu.  

 

Závěrem konstatuji, že autor předložil k obhajobě velmi kvalitní, dle mého soudu dokonce 

unikátní práci, vysoce převyšující obecný průměr diplomových prací odevzdávaných na FF 

UK v Praze. Autor prostudoval úctyhodné množství archivních a těžko dostupných zdrojů. 

Jeho analýza, práce s dobovými prameny vykazují prvky vyspělého přístupu. Mám za to, že 

Priorův výzkum by měl být v nějaké, byť dílčí podobě publikován. Také formální a stylistická 

stránka Priorovy práce je navzdory několika drobným překlepům na vynikající úrovni a i 

v této kategorii vysoko přesahuje obecný standard prací odevzdávaných na FF UK.  

 

Diplomová práce Tomáše Priora patří k nejkvalitnějším studentským počinům a jako takovou 

ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm výborně.  

 

Současně navrhuji, aby byla Priorova práce po předepsaném doplnění doporučena vzhledem 

ke své kvalitě k uznání jako práce rigorózní, tj. jako práce, po jejíž úspěšné obhajobě a po 

složení státní rigorózní zkoušky bude autorovi udělen titul PhDr. 

 

  

 

 

  V Liberci, 5. září 2016 

 

 

 

 

 

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. 

 Ústav východoevropských studií FF UK v Praze 


