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Bakalářská práce kolegy Priora se podrobně věnuje problematice Rudé armády 

v meziválečném období. Soustředí se především na klíčové prvky její transformace 

v bojovou sílu známou z druhé světové války.  

Velmi pozitivně vnímám formální a gramatickou úroveň textu, která rozhodně 

předčí jiné práce tohoto druhu. I po stylistické stránce nelze autorovi nic zásadnějšího 

vytknout, dopouští se pouze drobných stylistických nedokonalostí, které lze u studenta 

bakalářského studia očekávat.  

Méně pochvalně se musím vyjádřit k výsledku heuristické fáze autorova bádání. 

Prior sám  v úvodu konstatuje: „Vhodnou selekci zdrojů mi kromě široké škály 

nabízené literatury komplikovala také skutečnost, že každé zvolené dílo vyžadovalo 

pečlivé kritické zhodnocení, při kterém bylo třeba brát v úvahu nejen původ autora a 

okolnosti vzniku jeho práce, ale také možnou tendenčnost jeho výkladu.“ Ovšem při 

pohledu na bibliografii lze spatřit především materiály ruské provenience. Nemohu se 

ubránit dojmu, že by v zájmu kritického zkoumání bylo záhodno použít alespoň o trochu 

více titulů z širokého spektra anglosaské literatury, která je velmi snadno dostupná na 

internetu. Namátkou bych uvedl kupříkladu články a publikace Michaela Parrishe a 

aktuálnější články specialisty na problematiku Davida M. Glantze, který je v práci 

zastoupen pouze jednou monografií pocházející navíc ze začátku devadesátých let. 

Pan Prior se očividně velmi  dobře orientuje v technických specifikacích a 

vlastnostech jednotlivých zbraní v arzenálu RKKA, každopádně poněkud alarmující je 

občasný výskyt nepřesností, které se vojenské problematiky netýkají. Je kupříkladu zřejmé, 

že zaměňuje Společnost národů (League of Nations) a Organizaci spojených národů 

(United Nations). Na stranách 56, 61 a 79 vytrvale předpokládá existenci OSN již ve 

třicátých letech dvacátého století.  



Zřejmě nejvýznamnější výtku musím směřovat k tématickému složení kapitol, 

přestože se na první pohled jeví struktura kapitol jako velmi logická a vhodná, přece jenom 

spočívá zásadní nedostatek ve skutečnosti, že mezi stranami 8 a 55 se autor prakticky 

nevěnuje tématu stanovenému v názvu práce. Sebevíc jsou některé z těchto 

„nevyžádaných“ kapitol zajímavé, jistě uškodily práci „rozmělněním“ očekávané 

problematiky. Stěžejnímu období let  1936-1941 se potom Prior věnuje až v relativně 

stručné třetí a poslední kapitole. Dle mého názoru se jedná o začátečnickou  chybu, kterou 

nelze ani u bakalářské práce ponechat bez kritického hodnocení.  

Přes výše uvedená fakta lze konstatovat, že se autor velice zodpovědně zhostil svého úkolu 

a uspokojivě splnil všechny požadavky, které jsou na něj v tuto fázi studia kladeny, a práci 

tudíž doporučuji k obhajobě. Ve světle výše uvedených výtek uděluji hodnocení velmi 

dobře. 
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