
Posudek vedoucího diplomové práce 

Bc. Martin Lukeš :  

„Plukovní kroniky v kontextu  

české prvorepublikové legionářské literatury“ 

    

   Diplomová práce Martina Lukeše se věnuje výzkumu literární tvorby, jíž byla dosud 

věnována jen okrajová pozornost, tedy edicím plukovních kronik československých 

legionářských pluků a vývoji jejich formální a obsahové stránky v období první republiky.  

   Autor velmi dobře a podrobně zpracoval dobový společenský kontext prvorepublikového 

Československa, v němž vycházela legionářská literatura, a zvláštní pozornost věnoval jejím 

proměnám odvislým od měnícího se vztahu československé společnosti k legionářům.  

   Historii legionářských plukovních kronik autor poučeně zasadil do chronologického vývoje 

žánru vojenských kronik obecně, a to od raného novověku až do první poloviny 20. století. 

Věnuje se nejen jejich obsahové stránce, kde upozorňuje rovněž na negativní vliv protežování 

tohoto typu literatury za první republiky, jenž se projevil v diletantské kvalitě řady publikací, 

ale rovněž jejich formálnímu zpracování, kde naopak oceňuje pozitivní působení řady 

výtvarných umělců, kteří za války stáli v legionářských řadách.  

    Praktickou ukázku teoreticky pojednané problematiky představuje kapitola Komparace 

vybraných legionářských kronik, která vhodným způsobem prezentuje tři příklady 

legionářských kronik jako ilustraci formálního i obsahového vývoje plukovník kronik v čase. 

   Diplomová práce je napsána stylisticky na velmi vysoké úrovni a její sloh je skutečně dobře 

čitelný. Z tohoto hlediska patří Lukešova práce k tomu nejlepšímu, co v rámci magisterských 

kvalifikačních prací vzniklo. Na některých místech se objevují překlepy a gramatické chyby, 

ale ty jsou spíše důsledkem nedůsledné závěrečné korektury.  

   Co však lze diplomové práci Martina Lukeše vytknout jsou chyby v citacích a celkově spíše 

chudší odkazový aparát pod čarou. Na tomto místě nemám na mysli čtvrtou kapitolu Vznik 

a vývoj Památníku osvobození a jeho význam pro legionářskou literaturu, u níž mne autor již 

předem informoval o nedostupnosti relevantní literatury a s mým svolením citoval prameny 

ze studie Karla Straky. I v jiných kapitolách je pod čarou uváděno literatury po hříchu spíše 



méně, přestože soupis zdrojů v závěru diplomové práci rozhodně chudý není a nelze říci, že 

by práce nebyla dostatečně materiálově podložena. Přesto je uvádění odkazů na prameny 

a literatury v hlavním textu knihy je spíše na nižší úrovni.  

   Obdobně jako v případě již uvedených překlepů, lze diplomové práci vytknout rovněž 

některé formální nedostatky, jako jsou nesprávné odkazy na stránky v obsahu práce atp., které 

pravděpodobně vznikly při finalizaci práce.  

   I přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 

 

   V Praze dne 1. 9. 2017, 

 

      PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 

 

  



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)   

  
  

Diplomové práce    

  
  

Aspekt kv. práce 

Vysvětlení Možné hodnocení 

  
metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Metodologicky a věcně je práce 

zpracována na vysoké úrovni. 

38 bodů 

  

přínos a novost 

práce 

Práce kombinuje kompilační postup 

i základní pramenný průzkum. Lze ji 

označit za vysoce přínosnou. Týká se málo 

prozkoumané problematiky  

18 bodů 

  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

V citacích se objevují formální chyby 

a odkazový aparát pod čarou je spíše 

chudší. Přitom soupis použité literatury 

a dalších zdrojů je poměrně dostatečný 

8 bodů 

  
slohové zpracování Práce je psána výborným a dobře čitelným 

stylem. 

15 bodů 

  
gramatika textu Místy se objevují překlepy a formální 

nedostatky. 

3 bodů 

      

  CELKEM  82 bodů 

 


