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Autor v této práci navázal na své výzkumy a také publikační výstupy (např. v časopisu 
Historie a vojenství), které vyústily ve zpracování předkládané diplomové práce. Co se týče 
volby tématu a jeho originality autor si vybral velmi zajímavé, ohledně zpracování ovšem 
zároveň i velmi mnohovrstevnaté téma z pomezí dějin vojenských, politických, ale také dějin 
paměti a každodennosti. Hlavním přínos práce zcela nepochybně spočívá ve snaze využití 
kombinace kvalitativních přístupů (orální historie) a archivních výzkumů o postižení 
fenoménu kolektivní paměti určité skupiny dobových svědků událostí, v tomto případě 
příslušníků leteckého pluku čs. armády ve vztahu k událostem a procesům zlomovému roku 
1968. Ačkoliv toto téma je již některými dílčími historickými studiemi podchyceno (J. Madry, 
D.Povolný a další), jedná se v českém prostředí o unikátní a průkopnický přístup hodný 
následování, který by si zasloužil dalšího rozpracování (v rozšíření vzorku narátorů a následné 
analýzy i na jiné armádní složky, nejen soustředění se na „poražené“, ale i na „vítěze“ apod.) 
Pouze tak může vzniknout komplexnější a diferencovanější obraz dějin 60. let, jež jsou i 
v historiografii poznamenány mnoha stereotypy („zlatá“ šedesátá, rok 1968 jako synonyma
tzv. pražského jara a „okupace“ apod.)

K heuristické stránce je možné říci, že při svém bádání autor využil jednak sedmi 
rozhovorů, které realizoval s bývalými příslušníky zmiňovaného leteckého pluku, dále pak 
archivními výzkumy ve Vojenském správním archivu v Olomouci a také množství 
internetových zdrojů v podobě elektronických časopisů, webových stránek veteránských 
sdružení apod. Jako rámec pro získání dobové i metodologické znalosti pak autor využil 
širokou paletu literatury domácí i zahraniční, jak k problematice vojenství, tak i paměti a 
orální historie. Pokud by se autor rozhodl v bádání nad tématem dále pokračovat, bylo by 
dobré vzíti v úvahu též práce R.Holmese o vojenské každodennosti (zejména kapitol o 
vojenské cti a formování tzv. ducha sboru) a též práce M.Howarda a P.Townsenda o vývoji 
moderního válečnictví. Bez vzetí v úvahu dílčích specifik vojenského prostředí (jež ovšem 
autor ve své práci přirozeně respektuje) v kombinaci s technologickým pokrokem v oblasti 
vojenství ve 20. století je pak práce ochuzena o důležitý a nikoliv nepodstatný rozměr z mého 
pohledu důležitý při zkoumání moderních armád, který se významně projevuje i na formování 
kolektivní paměti. Jinak autor si práci s literaturou i s prameny počíná velmi zdatně a dokáže 
na základě analýzy jasně formulovat své závěry. Jako otázku do debaty bych chtěl vznést jaké 
byly okolnosti výběru narátorů „z druhé strany“ (tj. těch, kteří v armádě zůstali i po čistkách) 
a zdali existuje ještě nějaká cesta je znovu oslovit k nahrávání?

Struktura práce je přehledná, logicky formulované a odpovídá charakteru zkoumaného 
tématu, stejně tak i rozsahu práce. Z celého rozsahu je zřejmé, že autor po dobu svého bádání 
nasbíral daleko více materiálu, než nakonec ve své práci využil a tak naopak skýtá mnohé 
možnosti rozšíření do budoucna, což považuji za její velký klad práce (např. možnost 
rozšíření práce na analýzu cesty profesionálních vojáků čs. armády napříč 20. stoletím, , 
postižení „civilního“ života vojáků, byť třeba vynuceného, sledování fenoménu existence 
vojenských kolektivů a také jejich specifické paměti, případně pak i možnost mapovat vztahu 
vojenských struktur k technologickému pokroku). Za nejpřínosnější kapitolu považuji závěr, 
kde autor aplikuje poznatky z metodologické literatury o paměti na „své“ dějinné téma (tato 
stať by se mohla stát uhelným kamenem při dalším východisku, tj. komparace prožitku 
„poražených“ vojáků z r. 1938 a z r. 1968.) Právě poukazem na zkoumání mýtu roku 1968 
v české společnosti autor nejvíce překročil horizont dosavadního poznání a to nejen v oblasti 
vojenských dějin a byť jen v rámci své diplomové práce. Do debaty bych chtěl ještě vznést 



otázku, jak se staví letci postižení normalizačními čistkami k připravovanému návrhu zákona 
o tzv. třetím odboji a zdali se je pohledu autora možné postoje narátorů v roce 1968 za 
„odboj“ či opor dle definice navrhovaného zákona? (byť dle návrhu pravděpodobně nebudou 
moci býti dotyční jako účastníci odboje klasifikováni…)

Po stylistické i formální stránce splňuje práce požadovaná kritéria a naopak je možné 
kvitovat i velké množství příloh, jež text velmi zásadně oživují.

Celkově je možné říci, že se jedná o velmi nadstandardní diplomovou práci, která  ve 
svém formátu do míry vrchovaté splnila stanovené cíle, a nezbývá než si přát, aby autor ve 
svém výzkumu pokračoval i nadále alespoň tak úspěšně, jako doposud.

Diplomovou práci vřele doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou 1 (výborně).
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