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Posudek vedoucího 

 

Předložená diplomová práce navazuje na autorovu bakalářskou práci o 

československých manévrech v roce 1936. Autorovým úkolem nyní bylo problematiku 

československých manévrů vyložit uceleně a zasadit ji do celkového kontextu vývoje 

československé armády a československé společnosti v meziválečném období. 

Snad nejprve malá poznámka na úvod: autor se mnou vznik této práce prakticky 

vůbec nekonzultoval, nevím tedy, proč mi v úvodu děkuje za cenné rady a připomínky. 

Radek Valenta dokonce ani v zásadě příliš nezohlednil názor, který jsem vyslovil již při 

napsání jeho práce bakalářské: že totiž byly manévry (ať již za Rakousko-Uherska, nebo 

v meziválečném Československu poměrně zajímavým sociálním fenoménem, na kterém 

je možné sledovat, demonstrovat i analyzovat celou řadu problémů (politických, 

národnostních, sociálních i kulturních) tehdejší společnosti. Inspirace kulturními a 

sociálními dějinami se však v tomto případě zjevně nekonala a tak je Valentova práce 

z valné části poměrně úmorným výčtem operačních údajů o jednotlivých cvičeních.  

O národnostních poměrech (jak žhavá otázka to v československé armádě 

třicátých let byla!), o politických souvislostech, o názorech veřejnosti, o názorech 

politiků se z práce nedozvíme prakticky nic. Je to dáno nedostatečnou nebo žádnou 

heuristikou? Jestliže např. Valenta v závěru uvádí jako jeden ze zdrojů fond E. Beneše 

z Masarykova ústavu, nechce se mi věřit, při vědomí toho, o jak rozsáhlý a všestranný 

fond se jedná, že k celé problematice je v něm jediný dokument!!!  Také výběr periodik je 

naprosto nedostatečný: proč není také zohledněn tisk „z druhé strany“, např. tisk 

německé menšiny nebo tisk říšský (a to již nehovořím o tom, že opravdu hloubavý 



student by se zajímal i o to, co je o uvedeném tématu k nalezení v zahraničních 

archivech.) Zcela také chybí „pohled zdola“ na manévry, zejména prostřednictvím ego-

dokumentů. Úvodní část práce je velmi povrchně zpracovaná (v zásadě jde jednom o 

parafrázi české literatury). Buď měla být důkladná, nebo by stačilo její základní teze 

vtělit do úvodu. Zcela nedostatečné je také zpracování pasáží o zahraniční účasti na 

vojenských cvičeních a o ohlasu manévrů v médiích, především v tisku. Valentova práce 

tak může posloužit jen jako detailní zdroj informací o průběhu jednotlivých cvičení. 

Autor ve své práci vyšel prakticky pouze z české literatury, cizojazyčnou vůbec až na 

jednu výjimku nezohledňuje. 

Práci po jistém váhání doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou dobře. 

 

V Praze, 2. září 2015       prof. Ivan Šedivý 


