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Oponentský posudek na diplomovou práci Mgr. Františka JEDLIČKY I. vojenská mise 
českých vojáků po roce 1989 (Přerušovaní tradice ČS protichemický prapor ve válce 
v Zálivu). Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016. 82 s. + přílohy.  
Vedoucí práce: PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 
 

Záměrem předkládané diplomové práce je, prostřednictvím orálně-historických 
rozhovorů s dobovými aktéry, reflektovat účast československé armády v ,,první válce 
v Zálivu“ v letech 1990 – 1991 (resp. nasazení čs. protichemického praporu v rámci operace 
Pouštní bouře). Hlavní důraz autor klade především na otázku, jakým způsobem se příslušníci 
čs. kontingentu vyrovnávali se svou komunistickou minulostí (tj. vlastní vojenskou kariérou 
v ČSLA před rokem 1989). 

Výzkumné téma lze bezpochyby považovat za zajímavé a originální. Problematice 
každodennosti příslušníků silových složek nasazených v zahraničních misích po roce 1989 
nebyla doposud v naší historiografii (s výjimkou mírové mise v bývalé Jugoslávii a nasazení 
jednotek v Afghánistánu) věnována větší pozornost. Navíc, není pochyb o tom, že autor jako 
,,insider“ (voják z povolání) měl pro zpracování výzkumu ty nejlepší předpoklady (znalost 
prostředí, přístup k archivním materiálům, sdílená zkušenost s narátory). Práce však od svého 
hlavního tématu bohužel na mnoha místech (,,pábitelsky“) odbíhá, o čemž svědčí i v úvodu 
zmíněná výzkumná hypotéza. 

Struktura práce byla po formální stránce zvolena správně. Po úvodu, v němž autor (za 
využití mnoha paralel z českých dějin) poutavě nastiňuje obecný pohled společnosti (a jeho 
proměnu) na čs. armádu před a po roce 1989, následuje historický kontext (stručný průběh 
konfliktu a informace o zapojení čs. kontingentu), metodologická část (terénní výzkum, 
charakteristika narátorů) a především pak empirická část (která je rozdělena do čtyř 
podkapitol, z nichž pouze jedna se věnuje reflexi mise samotné).  

Text jako celek je čtivý a plynule navazuje, místy však vyznívá až příliš jako 
,,apologie“ vojenské profese a vojáků samotných. Citované úryvky z rozhovorů jsou příliš 
dlouhé a bylo možné je redakčně zkrátit. Gramatické a stylistické chyby se v diplomové práci 
prakticky nevyskytují, na rozdíl od překlepů (viz titulní strana!) či chybějících písmen. 
Ojediněle se pak objevují i chyby při práci s prameny (viz např. převzaté výsledky 
z průzkumu CVVM z roku 1990 ohledně prestiže vojenské profese, kde autor na s. 11 uvádí, 
že vojenské povolání se umístilo na 36. místě, ve skutečnosti však šlo o místo 33). Zcela také 



 2 

chybí citační norma pro rozhovory a seznam použitých zkratek (který by laický čtenář jistě 
ocenil). Z metodologické části bych pak vypustil podrobné portréty narátorů (které patří spíše 
do Příloh), a nahradil je stručným odstavcem nebo přehlednější tabulkou.   

Metodologickou část je jako celek velmi zdařilá. Oceňuji zejména fakt, že autor 
pracuje s otázkou badatelské reflexivity a podrobně popisuje také průběh samotného terénního 
výzkumu (jakkoliv způsob analýzy a interpretace, stejně tak jako některé teorie – např. 
problematika kolektivní paměti, jejíž vliv je podle mého názoru pro fungování armády / resp. 
vojenské jednotky / zásadní – prakticky netematizuje), včetně využití gate-keepera. To, co 
naopak postrádám, je pasáž o etických aspektech kvalitativního výzkumu (zajímala by mě 
zejména otázka informovaných souhlasů, anonymizace apod.). Stejně tak bych byl rád, kdyby 
diplomant u obhajoby vysvětlil, proč ve své práci využil nakonec pouze šest rozhovorů 
z celkových deseti, které nahrál.   

Samotná práce nakonec překvapivě nejvíce selhává v heuristice (s jistou nadsázkou 
řečeno ve ,,zpravodajské činnosti“). Autor bohužel nevěnoval dostatečnou pozornost rešerši 
odborné literatury, a to zejména v souvislosti s historickým kontextem, kde pracuje pouze 
s knihou K. Durmana (což je navíc poměrně specifická osobnost, jejíž výklad událostí 2. 
poloviny 20. století nelze považovat za zcela ,,běžný“, alespoň ve srovnání s ,,klasickou“ 
přehledovou literaturou). Také titulů k problematice čs. armády jistě není mnoho, ale pokud 
autor své tvrzení opírá o bibliografii časopisu Historie a vojenství, pak je třeba uvést, že od 
jejího vydání uplynulo již více než pět let, přičemž řada studií na toto téma mezitím přibyla! 

Za zcela nepochopitelné pak považuji, že nebyla využita žádná cizojazyčná literatura 
k tématu první války v Zálivu (zejména anglicky psaných titulů a článků existuje k této 
problematice, a to i v elektronické podobě, celá řada - viz např. článek Ch. Hedgese 
uveřejněný 20. 2. 1991 v New York Times s názvem War in the Gulf: Czechoslovaks; Prague 
to Desert Sands: Soldiers With a Vision). Díky tomu tak např. chybí (jiná než aktérská) 
reflexe pohledu na čs. jednotky, která by mohla výpovědi narátorů a interpretace autora 
zproblematizovat. Ovšem stejně tak i české webové stránky obsahují celou řadu informací, 
které mohly být využity k vzájemné komparaci, včetně rozhovorů s pamětníky (s nimiž 
mluvil i narátor) pro média. Tato možnost se přitom vyloženě nabízí (a byla by zajímává i 
z metodologického hlediska), i proto že výročí války v Zálivu je periodicky připomínáno (a 
stejně tak se s drobnými úpravami ,,recyklují“ i původní texty – viz např. článek L. Světničky 
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na IDNES: Nevěděli jsme, do čeho jdeme, vzpomínají čeští veteráni na Pouštní bouři 
z prosince 2015). 

Pokud jde o empirickou část, pak za určité zklamání považuji podkapitoly věnované 
vojenské každodennosti během zahraniční mise (tj. vnímání ostatních členů jednotky, možné 
vnitřní konflikty, zázemí doma, spolupráce s cizími armádami, hodnocení vybavenosti a 
připravenosti čs. vojáků). Autor v práci sice všechna proklamovaná témata zmiňuje, ovšem 
jen stručně (zde bylo opět možno využít další literaturu, např. R. Holmes: Obrazy války. 
Chování člověka v bitvě). Některé interpretační okruhy pak zůstávají zcela nevyužity, např. 
otázka vyrovnávání se s bojovým stresem (nebezpečí smrti, popř. alespoň strategie 
vyrovnávání s tragickou nehodou jednoho z účastníků mise – viz případ P. Šimonka na s. 29). 
Očekával jsem také (s ohledem na profesi a erudici diplomanta) přece jen o něco hlubší vhled 
do celé operace, včetně časového sledu, přehledu plnění konkrétních úkolů apod. Shrnutí 
v historickém kontextu (s. 25-35) považuji za velmi dobré, nicméně pokus o orálně-
historickou sondu mohl být přínosný právě v propojení této části se vzpomínkami přímých 
aktérů, čímž by autor dosáhl větší ,,plasticity“ (na místo ,,suchého“ parafrázování archivních 
dokumentů).   

I přes některé výše uvedené výhrady však předkládaný text (po obsahové i formální 
stránce) splňuje předepsané požadavky na závěrečnou kvalifikační práci magisterského 
stupně. Autor prokázal, že je schopen samostatně pracovat v terénu (připravit a realizovat 
vlastní orálně-historický výzkum), sebrat a utřídit značnou část různorodých pramenů 
(literatura, archiv, rozhovory), zasadit je do příslušného politicko-historického kontextu, 
podrobit kritické analýze a následně také interpretovat. 

Diplomovou práci Františka Jedličky proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její 
hodnocení známkou 2 (,,velmi dobře“). 
 
V Praze, dne 4. 2. 2016 

 
Mgr. Jiří Hlaváček 


