
Oponentský posudek na doktorskou disertaci 

pana Ivo Pejčocha "Československá těžká vojenská technika. 

Vývoj, výroba, nasazení a export československých tanků, obrněných 

automobilů a pásových dělostřeleckých tahačů 1918-1956", Praha UK FF, 2009, 

335 str. včetně příloh. 

Objemná předložená doktorská disertace pana Ivo Pejčocha "Československá 

těžká vojenská technika. Vývoj, výroba, nasazení a export československých tanků, 

obrněných automobilů a pásových dělostřeleckých tahačů 1918-1956" je věnována 

jednomu segmentu poměrně široké výrobní palety československé strojírenského 

výroby - těžké kolové a pásové technice produkce zejména koncernů 

Českomoravská-Kolben-Daněk (ČKD) v Praze a Škodových závodů v Plzni. 

Práce svým zaměřením není jen výkladem o zbrojní výrobě meziválečného 

období, ale poskytuje pohled na tuto probl~matiku z pohledu ČKD a Škodových 

závodů, problematice fungování firmy, na činnost vývojového a exportního oddělení, 

získávání tuzemských a zahraničních zákazníků atd. 

Práce je založena především na studiu nepublikovaných archivních materiálů 

(Státní oblastní archiv Praha, Národní archiv, Podnikový archiv Škody Plzeň, 

Vojenský ústřední archiv, Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Archiv Úřadu 

průmyslového vlastnictví) a studiu periodik a literatury. Práci doprovází pečlivě 

vybraná kvalitní obrazová příloha, což práci oživuje. 

Práci vyjma úvodu, rozboru pramenů a literatury a závěru tvoří osm nestejně 

velkých kapitol, věnovaných celkovému vývoj předních československých koncernů, 

výrobě obrněné techniky v Československu, exportu tohoto druhu vojenské techniky, 

druhé světové válce, poválečnému vývoji do roku 1956, zahraničním modifikacím 

československých tanků, pásovým dělostřeleckým tahačům a osobnosti 

šéfkonstruktéra A. Surina a J. Zubatého. Z tohoto přehledu je zřejmě, že autor 

logicky kombinuje chronologický a věcný postup. Práce je bezesporu obohacením 

našich znalostí o vývoji těžké mobilní techniky v Československu a umožňuje také 

komparaci s evropským vývojem. 

Na vývoji různých typů obrněných vozidel lze dokumentovat i změny 

v československé operačně-strategické oblasti. Na rozhodování o podpoře tomu či 



onomu typu zbraně zbrani se vždy podílela řada faktorů, včetně názorů generálního 

štábu a velitelů. Závěr není klasickým závěrem, ale spíše jakýmsi epilogem vývoje po 

roce 1945. 

Autor v úvodu uvedl: "Cílem práce je dosažení souhrnného pohledu na 

vývojové trendy v této oblasti v Československu, zjištění rozsahu exportu i použití 

československých výrobků v zahraničí. Současně chci popsat poválečnou situaci a 

téma dovést do konce domácího vývoje v polovině padesátých let." (s. 7) Můžeme 

konstatovat, že se tento cílem podařilo naplnit. 

Současně mám k práci několik připomínek a doporučení. Práce je zaměřena 

více na takticko-technický rozbor. Možná by bylo vhodné nechat více "mluvit" 

prameny, tedy ve větší míře citovat pro dokreslení dobové atmosféry. Dále by byla 

žádoucí rekapitulační tabulka s celkovým počtem vyrobených a prodaných kusů 

obrněné techniky z produkce nejvýznamnějších československých producentů 

domácím i zahraničním odběratelům. Obdobně by mohl být také vyjádřeno, pokud je 

to možné, podíl produkce těžké techniky v celkovém výrobním koláči obou hlavních 

koncernů. U zdařilých medailónků osobností by bylo vhodné uvést zdroj. Do jinak 

obsáhlého seznamu literatury bych ještě zařadil práci Z. Sládka "Malá dohoda 1919-

1938. Její hospodářské, politické a vojenské komponenty" (Praha 2000) a práce 

obecně dokumentující problematiku uplatnění vojenské produkce na světovém trhu: 

O. Mesároše "Výroba a obchod se zbraněmi v ČSR mezi dvěma světovými válkami" 

(Acta oeconomica pragensia 5, 1998, s. 50-65), habilitační práci A. Skřivana 

"československý vývoz do Číny 1918-1992" a bakalářskou práci J. Jelínka 

"Konkurenční boj ČKD se Škodovými závody a snahy o jeho řešení v letech 1928-

1931", UK FF, Praha 2008. 

Z drobnějších připomínek bych uvedl správnější wehrmacht psát s malým 

písmenem. Nepřesně je v textu uvedena kolektivní práce jako "Historie a mýty 

československého hospodářství". 

Uvedené připomínky a podněty nikterak nesnižují vysokou úroveň zpracování 

tohoto tématu. 

Předkladatelem práce je zkušený autor, který je publikačně zdatný a pilný, což 

u studentů doktorského studia tolik obvyklé. Současně se autor problematice věnuje 

zcela soustavně a řadu let, což dokládá seznam prostudovaných pramenů a 

literatury, stejně jako jeho dosavadní publikační činnost a vědecké práce (diplomová, 

rigorózní práce, studie a publikace). 



Práce splňuje požadavky obsahové i formální, kladené na doktorské disertace 

a plně doporučuji práci k obhajobě. 

Praha, 1 O. srpna 2009 1(/01 

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 
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