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Psát biografie významných osobností (politiků, vojáků apod.) nebývá jednoduché a je 

ještě složitější v případě nedostatku pramenného materiálu ať institucionálního či osobního 

charakteru. A před takto obtížným úkolem stál D. Hubený, když si za téma své diplomové 

práce zvolil životopis gen. Hasala. Podnícen faktem, že autor i gen. Hasal studovali na stejné 

střední škole v Rakovníku, se Hubený rozhodl zpracovat generálovu biografii, ve které se 

pokusil zachytit celý jeho životaběh od narození až do jeho skonu na prahu šedesátých let. Jak 

napsal sám autor, "spíše se jedná o posbírání roztroušených údajů a připomenutí Hasalovy 

osobnosti jako takové". 

K tomu, aby mohl autor uspořádat zmíněné "roztroušené údaje", rozdělil práci na pět 

kapitol, z nichž každou ještě rozčlenil na rozsahem povětšinou drobné podkapitolky. Oněch 

pět kapitol charakterizuje pět zásadních etap dějinného vývoje a tím také Hasalova života: 

první světová válka, první republika a první období protektorátu, působení v exilu ve Francii a 

Velké Británii, činnost v rámci Velitelství osvobozených území na Podkarpatské Rusi (Kar

patské Ukrajině) a v závěrečné kapitole pak Hubený shrnul osudy Hasala jako ministra dopra

vy, náčelníka VKPR a jeho druhý exil. Postupuje vcelku systematicky od obecného ke kon

krétnímu na dané chronologické ose. V úvodu práce se autor pokusilo rozbor pramenné zá

kladny a literatury. K tomu je třeba dodat, že měl zevrubněji a kritičtěji analyzovat danou heu

ristiku, a to jak archivní fondy, tak historiografickou literaturu. V přehledu použité literatury 

(a zejména v textu práce) ovšem postrádám studie a publikace ruské historičky V. V. Mar'jiny 

nebo historika 1. 1. Popa (mimochodem také některé z nich vydané česky), které fundovaně a 

na podkladě dokumentů z ruských a ukrajinských archivů analyzují vývoj na Podkarpatské 

Rusi na sklonku války. Zřejmě by se také pro dokreslení Hasalových aktivit a charakteru daly 

využít zápisy z vojenských porad u prezidenta republiky (viz s. 47), které se konaly víceméně 

pravidelně v Londýně (1940-1945) a kterých se Hasal - Nižborský jako přednosta VKPR 

zúčastňoval a nejednou jejich průběh osobně zapisoval. S určitými rozpaky lze přijímat i Hu

beného členění pramenů a literatury. Domnívám se, že je přesnější místo pramenů nevyda

ných používat pojem archivní prameny, dále by měla být kategorie pramenné edice a tištěné 

prameny, dobová literatura a knižní publicistika. Takovéto pojetí by jistě napomohlo k ade

kvátnějšímu roztřídění použitých pramenů a literatury, než jaké použil D. Hubený. 

Velké úsilí, které autor vynaložil, aby zaznamenal Hasalovy osudy na základě 

skoupých archivních pramenů, přineslo nemalé výsledky. Je třeba ocenit Hubeného příspěvek 



v podobě Hasalovy biografie, která nechává "oživnout" jak generálovu osobnost, tak dějinné 

události, jež doprovázely a předurčovaly jeho životní peripetie. Interesantní je autorova snaha 

o takřka osobní empatii a místy, zejména v obecnějších pasážích, dává textu až příliš subjek

tivně esejistickou podobu (úvahy o možném či nemožném vývoji apod.). To, že Hubený 

oprávněně nahlíží Hasalovy armádní aktivity ve všech obdobích v širším dobovém kontextu, 

napomáhá nejen pochopit jeho osobnost, ale také vyplňuje nedostatek pramenů primárního 

charakteru. 

Největší pozornost věnoval autor období podzimu a zimy 1944/1945, kdy se gen. Ha

sal stal z rozhodnutí čs. exilové vlády na několik měsíců velitelem osvobozených územÍ. Tato 

část je pojata a vysvětlována ve všech dobových souvislostech dějinného vývoje Podkarpatské 

Rusi (Karpatské Ukrajiny) a D. Hubený prokázal dobrou adekvátní orientaci ve složité pro

blematice. V tomto ohledu je také zajímavý jeho závěr o uplatňování Hasalových legionář

ských zkušeností při jednáních se Sověty. 

Závěrem snad ještě několik konkrétních připomínek. Na s. 24 by bylo vhodné vysvět

lit, kdo byli Klecanda a Maxa; od s. 39, kde líčí autor činnost ilegální organizace ON na Br

něnsku by měla být alespoň v náznaku objasněna v celé šíři problematika této organizace; s. 

79-82 je až redudantní pasáž o situaci na štábu 4. UF; pozn. č. 397 na s. 105 by se měla obje

vit citace z Benešovy biografie z pera J. Dejmka (Edvard Beneš. Politická biografie. Sv. II., 

Praha 2008). 

Závěr: Diplomová práce Davida Hubeného splňuje veškeré požadavky na tento druh závě

rečných vysokoškolských prací, a proto doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby. 

V Praze dne 14. září 2009 
~ft 4~~ PhĎ( ían Geitfui, CSc. 
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