
Posudek oponenta diplomové práce 

Bc. Martin Lukeš:  

Plukovní kroniky v kontextu české prvorepublikové legionářské literatury 

 

Cílem diplomové práce Martina Lukeše je zmapování pozice československých 

legionářských plukovních kronik v rámci legionářské literatury jako celku, a zároveň také 

v rámci žánru plukovních kronik, jehož vznik a vývoj lze pozorovat v období Habsburské 

monarchie, resp. Rakouska-Uherska. Další ambicí práce je definování legionářské literatury, 

charakteristika unikátní pozice plukovních kronik a poukázání na jejich význam 

v komemorační, propagační a kulturní rovině. 

Diplomant se ve své práci zabývá charakteristikou žánrů plukovních kronik a legionářské 

literatury (ačkoliv správně argumentuje, že legionářská literatura označuje spíše jisté penzum 

publikací, než literární žánr). Věnuje se nakladatelskému pozadí legionářské literatury, 

přičemž se zaměřuje na významnou roli Památníku osvobození a jeho nástupnických institucí 

v procesu vydávání daného typu knih. Jádrem práce jsou kapitoly, které se zabývají 

československými legionářskými plukovními kronikami, a to z hlediska nakladatelského, 

ilustračního, typografického a vazebného. Pro doložení uvedených výstupů a pro poskytnutí 

hlubšího vhledu na zkoumané téma jsou zařazeny také kapitoly komparující vybrané 

československé legionářské plukovní kroniky. 

Předkládaná diplomní práce se zabývá tématem, které dosud unikalo výraznějšímu zájmu 

badatelů z řad historiků i knihovědců, proto je třeba pozitivně hodnotit volbu daného – dosud 

dostatečně neprostudovaného – tématu. Práce je vzhledem k předmětu zkoumání smysluplně 

a korektně strukturovaná, zabývá se relevantními tématy a z obsahového hlediska jí lze 

vytknout pouze několik chybně interpretovaných faktů vztahujících se ke starším vojenským 

dějinám, tedy k tématu, které s vlastním zaměřením práce příliš úzce nesouvisí. (Konkrétně se 

jedná o zavádějící srovnávání římských legií a tzv. landsknechtů s moderní pravidelnou 

armádou – s. 36, zveličení zcela běžného faktu, že žoldnéři byli vázáni slibem ke konkrétnímu 

panovníkovi – s. 37, zaměnění hodnosti Obersta a Faldhauptmanna a nepřesné zhodnocení, že 

velitel pluku byl majitelem veškerého vybavení pluku – pozn. 65, s. 37.) 

Zásadnější prohřešky spatřuji v oblasti citování pramenů. Diplomant užívá dva různé 

citační styly (což by nepředstavovalo velký problém, pokud by tato praxe byla v práci 

odůvodněna). Podstatnější výtkou potom je obecně nízká frekvence citování v diplomové 

práci. Na mnoha místech v textu je zjevné, že diplomant využil informace získané studiem 

sekundární literatury, ovšem čtenář nezjistí, které konkrétně. Citována většinou nejsou ani 

konkrétní vydání publikací, kterými se diplomant zabývá; v případě charakteristiky 

nepůvodních knižních vazeb potom chybí též citování konkrétního exempláře, o němž je řeč 

(s. 51). Jestliže se s odkazem na citovanou publikaci setkáme, v některých případech 

neobsahuje specifikaci konkrétních stran, o kterých vypovídá (např. s. 21). Odkazy na 

odbornou literaturu obzvláště absentují v kapitole „2. Literatura k tématu, kritické zhodnocení 

zdrojů“ (s. 11–12). Nejen, že kapitola neobsahuje poznámky pod čarou s výčtem citací, ovšem 

některé z uvedených knih nejsou zmíněny ani v závěrečném soupisu použité literatury 

(konkrétně publikace Ivana Šedivého a Marie Koldinské). 

Práce je po stylistické a gramatické stránce zdařilá, obsahuje pouze malé množství 

překlepů a stylistických nedostatků. V případě publikování textu bych doporučila menší 

množství neodůvodněného, emocionálně zabarveného hodnocení na některých místech (např. 

„neblahé období protektorátu“ – s. 11, „dílo kupodivu poměrně objektivně recenzoval 

Emanuel Moravec“ – s. 20), které by více vyhovovalo v případě práce pojaté esejisticky, než 

u práce akademické. Stejně tak by stálo za zvážení zjednodušení slohu, které by zvýšilo 

čtivost práce. 



Z formálního hlediska lze poukázat na drobné nedostatky související s patrně chybějící 

finální korekturou, při které mohlo být upraveno zarovnání textu, zalomení řádků, 

zaměňování pomlček a spojovníků (patrně způsobené automatickými opravami textového 

editoru), dále korektní umístění odkazů na citace pod čarou vzhledem k interpunkčním 

znaménkům, a také fakt, že obsah práce zcela neodpovídá reálnému umístění kapitol v textu – 

je posunutý o 1, resp. 2 strany. Domnívám se též, že by student Filozofické fakulty UK měl 

korektně uvádět název své fakulty (tzn. nikoliv „Filosofická“ na titulním listě) a neměl 

zaměňovat konzultantku své práce se školitelem (viz titulní list). 

Diplomant ve své práci konstatuje významnou úlohu Památníku osvobození v oblasti 

podpory vzniku a vydávání legionářské literatury. Příslušná kapitola „4. Vznik a vývoj 

Památníku osvobození a jeho význam pro legionářskou literaturu“ je deset stran dlouhá (s. 

22–31), ovšem celá je sepsána na základě jednoho titulu odborné literatury. Pramenná 

základna v tomto případě mohla být rozšířena např. o některý z článků, které se věnují 

vlastním knihovním fondům Památníku osvobození a jeho nástupnických institucí. (Např. 

JANOVSKÝ, M. Z historie knihovny Vojenského historického ústavu. Historie a vojenství. 

1993, (2), s. 111–125; nebo KREJČÍKOVÁ, M. – ROMAŇÁK, A. Vojenská historická 

knihovna – přehled fondů. Historie a vojenství. 1995, (1), s. 166–175.) Poznámku 39 

nepovažuji za relevantní odůvodnění volby jediného zdroje pro tuto kapitolu z několika 

důvodů: Uvedená (ovšem detailněji necitovaná) kniha Průvodce Památníkem Osvobození 

z roku 1938 pod tímto titulem neexistuje. Její správný název zní Průvodce Museem 

Památníku osvobození. Exemplář jejího vydání z roku 1938 je sice v Knihovně VHÚ stále 

vypůjčen, jak diplomant uvádí, ovšem volně dostupné je v této knihovně první vydání 

publikace z roku 1932, a to ve dvou exemplářích. Vydání z let 1932, 1936 či 1938 lze ostatně 

dohledat i v dalších knihovnách v ČR. Titul tedy nelze označit za unikátní ani takřka 

nedostupný (s. 22). Závěrečnou připomínkou k této konkrétní kapitole je, že charakteristika 

Památníku osvobození zde končí rokem 1939, přičemž se domnívám, že by měl být 

přinejmenším poznámkou pod čarou nastíněn též další vývoj instituce. 

Diplomová práce Martina Lukeše je přes některé formální nedostatky obsahově kvalitní 

sondou do dosud nepříliš zpracovávaného tématu, která by mohla podnítit zájem dalších 

badatelů o příslušný segment knižní kultury úzce spjaté s vojenskými dějinami vznikajícího 

Československa. Práci z výše uvedených důvodů doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

horší velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2017 

 

Mgr. et Mgr. Klára Andresová 



 

   Aspekt kv. práce Vysvětlení Hodnocení 

  metodologie a věcné 
zpracování tématu 

Metodologický přístup autora i zpracování jsou 
velmi dobré. 

30 bodů 

  přínos a novost práce Práce je novátorská, věnuje se dosud pouze málo 
zkoumanému tématu. 

17 bodů 

  citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

V práci jsou nezdůvodněně použity dva citační 
styly, frekvence citování není příliš vysoká. 

2 body 

  slohové zpracování Práce je po stylistické stránce zdařilá, její čtivost by 
ještě zvýšilo zjednodušení některých 
komplikovaných souvětí. 

10 bodů 

  gramatika textu Práce je po gramatické stránce zdařilá. 4 bodů 

      

  CELKEM  63 bodů 

        
   

Hodnocení bc. a dipl. prací 

  Bodový zisk za práci Hodnocení   

  0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě   

  51-60 bodů Dobře (3)   

  61-80 bodů Velmi dobře (2)   

  81-100 bodů Výborně (1) 
 

 

 


