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Předkládaná diplomová práce je bezpochyby výsledkem upřímného zájmu Radka Valenty o vojenské 

dějiny, kterým – ostatně – věnoval již svou práci bakalářskou. V té se jeho pozornost stočila k jedněm 

manévrům, nyní se rozhodl zmapovat celé pětiletí závěrečných vojenských cvičení v meziválečném 

Československu. Protože nepochybuji, jak jsem výše uvedla, o tom, že Radek Valenta má k vojenským 

dějinám upřímný pozitivní vztah, a bezpochyby se řadí mezi silnou skupinu milovníků military, kteří se 

nacházejí v každé generaci, je pro mne nepochopitelné, že své diplomové práci nevěnoval větší péči 

ani co do promýšlení, heuristiky, stejně jako sepsání. Je to škoda. V úvodu říká, že téma vojenských 

manévrů považuje dosavadní literaturou za nedostatečně zpracované, nekonkretizuje však, na 

kterých místech chce přispět k zlepšení dosavadního poznání. Většina jeho odkazů hledá oporu 

v dosavadní literatuře, z archivního materiálu čerpá opravdu jen okrajově. Pokud tedy nemá být 

inovace založena na novém materiálu, měla by být založena na nové interpretaci nebo kladení 

nových otázek a vyjasňování problémů. Do této hloubky však Radek Valenta bohužel nepokročil. 

Většina jeho co do rozsahu minimalisticky pojatého textu se věnuje popisu některých aspektů 

vojenských cvičení, bez nějaké zřejmé struktury a koncepce. Další pasáže práce jsou věnovány 

obecně vývoji armády, vývoji manévrů a cennější sondu představuje patrně pasáž hledající odraz 

manévrů v soudobém tisku.  

Jak jsem již naznačila, považuji celý text, i jednotlivé kapitoly, za problematicky strukturované. V 

úvodu se obecné informace opakují, v rozboru pramenů a literatury se však nedostávají. Zde se jedná 

pouze o výčet titulů, přičemž Valenta v podstatě říká, že všechny práce, ať vznikly kdykoli a napsal je 

kdokoli, mají svou hodnotu. Přitom však ale pracuje se zlomkem literatury, která k vojenské tématice 

mezi odbornými i nadšeneckými autory vzniká. Namátkou to lze demonstrovat na produkci Ivo 

Pejčocha, u nějž výslovně pracuje s jeho disertací, ale kolega Pejčoch při své hyperproduktivnosti 

zásobuje trh nejrůznějšími publikacemi, které se mj. týkají modernizačních trendů v čs. výzbroji, což 

je pro otázku manévrů, tedy zkoušek připravenosti, strategie a techniky docela důležité.  

Za problematické považuji rovněž samo členění a využití pramenů a literatury. V archivním materiálu 

Radek Valenta z nepochopitelných důvodů uvádí i periodika (asi že je studoval v badatelně archivu?), 

v periodicích některá uvádí znova a navíc ještě tři studie z odborných periodik, jež však patří do 

seznamu literatury. Tato pochybení lze přičíst pouze nedostatečné průpravě na půdě proseminární 

přípravy a nebo chvatu při závěrečné redakci textu. Ten je ostatně patrný i na formální a jazykové 

úpravě.  



Závěrem se soustředím na zásadní deficit předkládané práce, a tím je (ne-)kladení relevantních 

otázek. Autor v úvodu píše, že se vojenským cvičením věnuje komparativní metodou. Osobně jsem 

však promyšlenou komparaci v textu nenašla, pokud pominu srovnání, že někde cvičilo 60 a jinde 100 

tisíc mužů. Chybí však bohužel kladení otázek, které by byly jistě relevantní – a sice politické a 

ekonomické zázemí manévrů, výběr destinace, klíč k výběru cvičících vojáků i zbraní, národností 

složení zde cvičících, reakce místního obyvatelstva na probíhající manévry, reflexe moderní vojenské 

techniky veřejností atd. Možná by bylo zodpovězení těchto otázek náročné na heuristiku. S menším 

vynaložením energie se však rozhodně dala pořádně zpracovat kapitola o obrazu manévrů v tisku. 

Z nepochopitelných důvodů Valenta pracoval pouze s Venkovem (o tom, že agrárníci měli v gesci 

ministerstvo obrany a jeho rozpočet, se ovšem nedočteme), koaličním Českým Slovem a A-Zetem, 

který rovněž patřil Melantrichu. Sudetští Němci, komunisté, lu´dáci, národní sjednocení nebo čeští 

fašisté si možná mysleli o vojenských cvičeních nebo některých jejich aspektech něco jiného. Nebo 

taky ne, ale každopádně by to bylo fajn zjistit.  

 

Celkově považuji práci Radka Valenty za dostatečně nepropracovanou jak z hlediska koncepčního, tak 

heuristického. Za svou osobu bych ji v této podobě k obhajobě nedoporučila, bude však záležet na 

průběhu první části státní závěrečné zkoušky, jaký bude její konečný výsledek. 
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