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    Máme před sebou velmi zajímavou práci o našem prvním prezidentovi T. G. 

Masarykovi. Jedná se o rezonanci Masarykovy glorioly ve vědeckých pracích, ale 

především ve společenském povědomí v době první republiky, socialismu a v době po 

zvratu v roce 1989.  

    Její autor, Bc. Jakub Krása se tu ukázal jako historik, který si je dobře vědom 

metodologických obtíží komparace tohoto významného Čecha, jehož věhlas byl 

několikrát politicky znehodnocován, aby se později sláva této osobnosti skvěla ještě 

intenzivněji, než tomu bylo dosud. Autor této práce velmi dobře popisuje i nejrůznější 

fámy, které se z nejrůznějších politických důvodů čas od času objevovaly na stránkách 

českých novin, ale i ve světě. Byly zde nejrůznější pochybnosti o místě jeho zrodu, o 

jeho původu atp., jak tomu bývá u výrazných osobností mezi průměrnými jedinci.  

 

    Především druhá kapitola si klade otázku předpokladů masarykovského kultu a 

nakonec je nachází jako důležité kořeny u českých legionářů, kteří se vraceli do země 

české, po sedmi i osmi letech bojové činnosti v Rusku.  

 

    Masarykův vztah k filosofii je zde dobře podán,  stejně tak i odkazy jeho základního 

vztahu k ženám, rodině, k mravnosti a lásce, k manželství stejně jako k alkoholismu 

atp. Masaryk je opravdu podroben zevrubné analýze, která je velmi objektivní a 

poučená; a za to je třeba autora pochválit.  

 

    Diachronní pohled na politiku a etiku Masarykovu v jeho životě a odpovídající 

reflexe jeho významů v různých obdobích dějin minulého století v Československu 

velmi dobře shrnuje význam této osobnosti pro nás všechny i v dnešní době. Jak píše 

Jan Patočka: Masaryk patřil mezi ty, kteří svou životní filosofii nedeklarovali, ale žili ji 



v konkrétních situacích, první světové války, světové krize v minulém století. Práce je 

napsána velmi klidný a přívětivým stylem, autor umí vypreparovat základní myšlenky 

Masarykovy tvorby filosofické, dokáže i přesně pojmenovat Masarykovy vlastnosti 

z hlediska politického aj. Po stránce formální je práce naprosto v pořádku. Otázka do 

rozpravy: Je možné, aby současný politik dobře porozuměl celku bez marga bez 

univerzální průpravy filosofického a dějinného smyslu, či si vystačí jen s právem, 

politologií a s ekonomií?  

 

 

 

V Praze dne 7. 8. 2020                       prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 


