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Předkládaná práce Víta Nejedla se věnuje bezesporu velmi zajímavé problematice
meziválečného světového dění, do něhož zasahovala mnohostranně i Československá 
republika, a to válce o Grand Chaco. Právě československému oficiálnímu zasahování do 
konfliktu ze strany našich diplomatů, ale i vojáků a průmyslníků je práce věnována.
Autor práci rozdělil na úvod, tři kapitoly a závěr. První část je věnována československé 
zahraniční politice meziválečného období, přičemž speciální důraz je kladen na naše působení 
(v osobě ministra zahraničních věcí) v rámci Společnosti národů. Druhá kapitola se zaměřuje 
na rozbor našich zájmů v širším regionu Latinské Ameriky, přičemž kromě snah o navázání 
diplomatických vztahů zde autor podrobněji zmiňuje problematiku krajanů a obchodní 
výměny (zvláště pak československou zbrojní expanzi). Třetí kapitola je věnována jádru 
problému, válce o Grand Chaco. Auto'se zde stručně zabývá historií konfliktu, historií snahy 
mezi národního společenství o utlumení konfliktu i přímým československým zásahem do 
války na jedné z válčících stran. Jednalo se o jedinou zahraniční akci naší branné moci během 
meziválečného období a nasazení našich vojenských představitelů přímo v bojových 
podmínkách určitým způsobem ovlivnilo i celé naše tehdy velmi mladé československé 
vojenství.
Autor odevzdal po obsahové stránce velmi solidní práci, která se snažila využít všech 
dostupných materiálů, a to včetně archivních dokumentů, což je třeba zdůraznit a kvitovat 
s povděkem. Po obsahové stránce sice v práci nalezneme několik drobných chyb, ty však je 
možné vzhledem ke kvalitnímu obsahu pominout. Autor prokázal schopnost zvládnutí dílčího 
tématu a jeho písemného zpracování, pokud by však chtěl ve studiu problematiky pokračovat, 
pravděpodobně by se nemohl vyhnout dalšímu studiu v archívu, neboť možnosti odborné 
literatury ve své bakalářské práci fakticky vyčerpal bezezbytku.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně.

V Kladně 11. června 2006
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