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Autor předkládané disertační práce se v mnoha ohledech vymyká z konvenčních 

představ o doktorandu na oboru českých dějin. To ale vůbec neznamená, že by to mělo být na 

závadu, právě naopak. Ivo Pejčoch začal své studium na filozofické fakultě již jako zralý 

člověk, ale také jako zralý autor, mající za sebou úctyhodnou řadu publikačních výstupů. Jeho 

diplomová práce byla uznána jako práce disertační a následně zahájil i studium doktorské. 

V mezičase srovnal svou zálibu ve vojenské technice také se svým profesionálním zařazením 

a před dvěma roky se z něj stal odborný pracovník Vojenského historického ústavu. Všechny 

studijní povinnosti doktorského programu splnil I. Pejčoch bez obtíží, dodržel studijní plán, a 

na konci čtvrtého ročníku kombinovaného studia předložil tuto disertační práci. Vedle toho 

vypublikoval za uplynulé období opravdu nepřehlédnutelnou řadu titulů. Těžiště jeho 

odborného zájmu se sice rozšiřuje, hlavní pozornost však patří stále těžké vojenské technice, 

jde tedy o zralého vojenského historika, a to s řadou specifik, která se k této specializaci váží. 

Z pohledu školitele mohu konstatovat, že výše uvedené v mnohém mou práci determinovalo. 

Ivo Pejčoch byl doktorand, o jehož motivaci a zájmu, stejně jako píli a profesionalitě nejde 

ani chvíli pochybovat, na druhou stranu se jedná již o zralou osobnost, plně etablovanou 

v dílčím segmentu historiografie, že to jeho způsob práce a tvorby dominantně ovlivňuje. 

Předkládaná práce je shrnutím mnohaletého úsilí po zmapování vývoje, výroby a 

uplatnění těžké vojenské techniky na našem území v první polovině 20. století. Snaží se 

danou tématiku zasadit do kontextu jak politického a zahraničněpolitického, tak dějin 

hospodářství. Ivo Pejčoch se orientuje v literatuře, bezprostředně se vážící k tématu, naprosto 

suverénně, snad ještě impozantnější je jeho výtěžnost pramenného materiálu. Pro Ivo 

Pejčocha není vojenská technika a její historie jen předmětem odborného zájmu, ale je 

opravdu nadšencem, pro nějž není žádné úsilí dostatečně veliké, aby se dostal z dalším 

informacím, kterými by doplnil seznam informací o jednotlivých typech výrobků i prototypů, 

o konstruktérech či okolnostech výroby a prodeje. Nejde tedy jen o techniku jako takoyou, o 

technické parametry, ale zajímají jej jak okolnosti vzniku, tak další život včetně politických a 

ekonomických konsekvencí těchto na svou dobu mimořádně složitých technických zařízení. 

A právě v tomto překračuje žádoucím způsobem horizont vojenské historie směrem k jinym 



historickým specializacím. Bezpochyby by bylo možno toto snažení ještě prohloubit, ale i tak 

je zde od dob jeho diplomové práce vidět značný pokrok. 

Domnívám se, že disertační práce Ivo Pejčocha, ač se jedná o téma velmi speciální, a 

nacházející se na pomezí několika oborů, splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu. 

Vychází v absolutní většině z archivního materiálu, v němž se doktorand orientuje 

vynikajícím způsobem, a dokáže jej také naplno využít. Téma, které si zvolil, vytěžil ze svého 

pohledu maximálním způsobem. O tom, že by se dalo zasadit více do obecnějšího kontextu, a 

to jak z hlediska politického, tak zahraničně politického, stejně jako hospodářského vývoje, je 

patrně nesporné. Na druhou stranu je třeba říc~ že již takto má práce bezmála čtyří stovky 

stran, jež jsou velmi často zaplněny objevnými informacemi, které k poznání otázek kolem 

československé zbrojní výroby přispívají zásadním způsobem. Domnívám se, že by bylo 

záhodno tuto disertaci zpřístupnit i v tištěné podobě, neboť se jedná o základní a přitom 

podrobný shrnující přehled daného tématu. 

Disertační práci PhDr. Ivo Pejčocha doporučuji k obhajobě, jedná se o výsledek 

mnohaletého poctivého badatelského úsilí, které je cenným příspěvkem k našemu poznání 

strategického segmentu československé ekonomiky a řady dalších konsekvencí. 

Praha, 9.7.2009 
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