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Posudek bakalářské práce 

 

Prior, Tomáš, Rudá armáda v letech 1936-1941: technický a historický vývoj 

Bakalářská práce 

FF UK, Ústav východoevropských studií 

Praha 2013, 80 s. rkp.  

 

 

 Bakalářská práce Tomáše Priora analyzuje meziválečný vývoj Rudé armády od jejích 

počátků po Velké říjnové socialistické revoluci do roku 1941, kdy byl Sovětský svaz napaden 

německými vojsky. Autor svůj rozbor dějin Rudé armády zasazuje do širokého 

vnitropolitického, zahraničněpolitického, kulturního a socioekonomického kontextu, velkou 

pozornost věnuje ideologii a její klíčové roli pro fungování armády, technickému vývoji 

jednotlivých součástí vojska, militarizaci sovětské společnosti, personálním záležitostem a 

důležitým klikám a soupeřením mezi nimi atd. Díky takto širokému záběru se autorovi 

podařilo předložit zdařilou analýzu, která se odlišuje od většiny studií či knih vojenských 

historiků, zaměřujících se často úzce a specializovaně na vojenskou problematiku a určených 

čistě vojenským odborníkům či nadšencům. Velký přínos Priorovy práce proto shledávám 

v tom, že autor nerezignoval na analýzu výše zmiňovaného kontextu, bez něhož nelze roli 

Rudé armády v sovětské společnosti plně porozumět, aniž by se přitom vzdal možnosti 

komentovat velmi specifická vojenská a technická témata. Za zdařilé považuji též autorovo 

rozhodnutí postupovat při rozboru kombinací chronologického a tematického přístupu, 

respektive v rámci chronologického postupu jednotlivých kapitol zařazovat tematické 

podkapitoly. Hodnotím-li Priorovy závěry, lze konstatovat, že odpovídají nejnovějším 

výzkumům o Rudé armádě a její roli v Sovětské společnosti.  

 

 Ačkoli Priorovu práci považuji celkově za velmi kvalitně zpracovanou, nelze si 

nevšimnout některých nedostatků. K těm nejzásadnějším patří skutečnost, že název práce 
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neodpovídá zcela jejímu obsahu, protože letům 1936-1941 je věnována jen poslední, třetí 

kapitola. Prior se ve své analýze nesoustřeďuje na výše zmíněné období, ale stejnou pozornost 

věnuje dvacátým letům (1. kapitola) a první polovině třicátých let (druhá kapitola). Název 

bakalářské práce by měl tedy znít spíše „Rudá armáda v meziválečném období: technický a 

historický vývoj“ či nějak podobně. Druhou výhradu mám k heuristické základně: na jedné 

straně oceňuji, že jeho práce je založena na velmi pestrých primárních a sekundárních 

zdrojích ruské provenience, na druhé straně nevěnoval přílišnou pozornost anglosaské 

historiografii, která se k tomuto tématu významně vyjadřovala (ačkoli některé práce zejména 

britských a amerických historiků bere v potaz, jiné a možná významnější zcela pomíjí). Nelze 

si též nevšimnout, že se ve svém rozboru a analýzách někdy až příliš a nevyváženě opírá o 

práci českého historika Bohuslava Litery – ačkoli jeho dílo o Rudé armádě je v českém 

kontextu velmi zásadní, v kontextu světové historiografie je jen jedním z mnoha a rozhodně 

ne nejdůležitějším. Je též patrné, že se u Priora o Rudé armádě nedočteme o mnoho více než u 

Litery. Celkově se domnívám, že by práci prospělo, kdyby se autor držel původního zadání a 

soustředil pozornost na krátké časové období, jak bylo zadáno, a nerozšiřoval svůj záběr na 

celé meziválečné období.  

 

 Navzdory těmto výtkám, které se často projevují v různé podobě a intenzitě u 

bakalářských prací, mám za to, že Prior předložil k obhajobě velmi kvalitní práci, převyšující 

obecný průměr bakalářských prací odevzdávaných na FF UK v Praze. Prior prostudoval 

úctyhodné množství zdrojů a odborné literatury především ruské provenience, což budí 

oprávněný respekt. Jeho analýza, práce s dobovými prameny a sekundární literaturou 

vykazuje navzdory několika chybičkám, typických u začínajících autorů, prvky vyspělého 

přístupu. Také formální a stylistická práce Priorovy práce je na velmi slušné úrovni. Navzdory 

několika překlepům a stylistickým neobratnostem dosahuje velmi vysoké úrovně a překračuje 

obecný standard prací odevzdávaných na FF UK.  
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 Bakalářská práce Tomáše Priora patří ke kvalitním studentským počinům a jako 

takovou ji doporučuji k obhajobě a hodnotím s určitými výhradami klasifikačním stupněm 

výborně. 

  

 

 

  V Liberci 20. června 2013 
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 Ústav východoevropských studií FF UK v Praze 

  

 

 


