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 Předmětem zájmu diplomové práce Františka Jedličky se stalo téma z pomezí dějin 

vojenství, „velkých“ dějin mezinárodních vztahů, orální historie a mikrohistorie. Výběr 

tématu je třeba ocenit, neboť účast čs. jednotek (a posléze jednotek českých a slovenských) na 

zahraničních misích stále patří spíše k předmětu zájmu odborníků na mezinárodní právo či 

politologii, případně k doménám novinářů a pamětníků. Ačkoliv z historického pohledu již 

byly některé studie publikovány (např. I. Purdek), stále se zde skýtá obrovský prostor pro 

nová bádání. Autor navíc zde zúročuje svůj zájem o téma, k němuž má svůj velmi osobní 

vztah.  

 Z metodologického hlediska je práce založena na archivním výzkumu kombinovaném 

s kvalitativními přístupy (včele s orální historií). Tato kombinace se jeví jako velmi pozitivní 

zejména proto, že využití osobních svědectví se dosavadní česká vojenská historiografie dosti 

vyhýbala (a dosud spíše vyhýbá). Za velmi pozitivní fakt považuji také to, že autor se 

nespokojuje pouze s pozitivistickým náhledem na problematiku, ale snaží se vybrané 

problémy reflektovat a úvahově podat v širším dějinném kontextu. 

 Pramenná základna využitá k analýzám a intepretacím se skládá z dostupných 

archivních materiálů souhrnné úřední povahy (a z provenience VHÚ), dále pak 

z nepublikovaných zpráv z výzkumů MO ČR (jež jsou nesprávně uvedeny mezi archivními 

prameny) a dále pak z natočených orálně historických rozhovorů. Soubor šesti rozhovorů 

s dobovými aktéry z řad čs. jednotky tvoří jeden z hlavních příspěvků do bádání o tématu. 

Vzhledem k dílčímu charakteru práce, která si neklade za cíl komplexní zpracování 

problematiky, se mi pramenná základna jeví jako dostačující. 

 Soubor využité odborné literatury je velmi pestrý a skládá se z titulů dosavadní české 

produkce či produkce překladové. Daly by se do něj doplniti i další práce z provenience 

zahraniční, jež s tématem úzce souvisí (např. John Keegan: Válka v Iráku). Dále pak by mohl 

být také širší seznam literatury týkající se vlastní metody orální historie, vzhledem k tomu, do 

jaké míry s ní autor sám pracuje (zejména zde absentují zahraniční tituly). Nicméně výčet 

titulů sekundární literatury se mi vzhledem k tématu práce jeví jako funkční. 

 Struktura práce byla dlouhodobě diskutována, a proto se mi jeví jako promyšlená a ve 

své finální podobě jdoucí od „obecného k jedinečnému“. Konkrétně se jedná o uvedení do 

dobových reálií války v Zálivu, přes rámcový popis nasazení čs. jednotky až po vlastní 

analýzy a interpretace rozhovorů, reflektujících nejen vzpomínky a postoje narátorů 

k nasazení jednotky a konfliktu samotnému, ale též jejich názor na výkon vojenského 

povolání v éře přechodu od války studené k epoše konfliktů post-studenoválečných. Tento 

přístup se mi jeví jako chvályhodný a doplňující některé nedávno uskutečněné pilotní sondy 

do tohoto tématu (např. studie Jiřího Hlaváčka: Copak je to za vojáka). Vzhledem k tomu, že 

bádání bylo úkolem poměrně dlouhodobým, do diskuze bych chtěl autorovi položit otázku, 

zdali by si i dnes zvolil stejné téma výzkumu a v čem by se případně jeho badatelský přístup a 

postup lišil od přístupů a postupů zdokumentovaných v diplomové práci? 

 Po formální stránce se jedná o text zpracovaný na solidní úrovni, poměrně sympaticky 

se mi pak jeví autorovy pokusy o místy esejistický a „filozofující“ nadhled (okořeněný 

značnou dávkou ironie), byť s řadou konkrétních závěrů bych osobně polemizoval (např. o 

„hvězdné hodině“ čs. armády v předvečer Mnichova 1938 a ochotě obyvatel bránit vlast – s. 

10). Za obrovské pozitivum pak považuji zařazení vyexcerptovaných badatelských „karet“, 

jež charakterizují jednotlivé narátory, poskytují faktický „repertoár“ témat a dávají tak 

diplomantovým pokračovatelům možnost navázat s výzkumem tam, kde autor sám skončil.  

 



Práci v této podobě s čistým svědomím doporučují k obhajobě a v závislosti na kvalitě 

obhajoby navrhuji hodnocení mezi 1 (výborně) a 2 (velmi dobře). 

 

V Praze 2. 2. 2016       PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 


