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Posudek konzultantky 

Téma československých legionářských plukovních kronik je specifické a z hlediska 

knihovědného i literárně-historického se může jevit jako marginální; pouhých dvacet let 

(1918-1938) se tento specifický žánr objevoval ve veřejném prostoru.  Význam, který tématu 

připisovali autoři a který sdílel oficiální dobový diskurz, potvrzují cenzurní praktiky jak během 

okupace, tak po únoru 1948, kdy byl dokonce „zájem o legionáře nahrazen zájmem o 

československé rudoarmějce“. 

Autorovi se podařilo v diplomové práci přesvědčivě doložit, že narativ legionářských 

plukovních kronik se spolupodílel na vytváření historické paměti a takto je lze vytěžit jako 

relevantní historický pramen. Pozoruhodný je výklad paradoxu – jak tradice rakouských 

Regimentgeschichten  posloužila jako vzor pro československé plukovní kroniky, které se 

staly součástí hrdinského mýtu nového samostatného státu.  

Precizně formulovaný závěr diplomové práce, v němž jsou jasně a přehledně uvedena 

všechna hlediska, z nichž téma bylo zkoumáno a popsáno, vyvažuje jednotlivé kapitoly, ve 

kterých autor ne vždy takto precizně postupoval. Některá tvrzení jsou zjednodušující jako 

např. „Narativ boje za osvobození zpod německého útlaku našel ve vítězném zahraničním 

vojsku přirozeně spojení jako v završení procesu, započatém během národního obrození 

poloviny 19. století “ a některá předkládaná tvrzení jsou buď nepodložená, nebo nejsou 

řádně doložena citací, což je největší slabina této diplomové práce. 

Pokud diplomant pojednává o vizuální stránce kronik, používá odbornou terminologii se 

znalostí;  podařilo se mu dohledat jména významných umělců, kteří se podíleli na vzhledu 

tiskovin souvisejících s bojem o samostatnost. Kvalitně je pojednána kapitola Československé 

plukovní kroniky ve vztahu k legionářské literatuře a legionářskému kultu.  

Autorův jazyk je bohatý, formulačně je rovněž na vysoké úrovni. Za zcela zbytečné považuji 

četné překlepy. Rušivě působí nespisovné výrazy (např. „druhak“). 



Vytčený úkol diplomant splnil. Přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě. Rovněž po 

úpravách a po doplnění krátkého exkurzu o „paměti“, který by se mohl stát vhodným 

obecným rámcem, navrhuji práci k opublikování.  
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