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David Hubený se osobností generála Hasala zabývá již od středoškolských let a je 

třeba hned úvodem konstatovat, že tak činí s pečlivostí sobě vlastní. Přestože se jednalo o 

poměrně významnou osobnost vojenského života meziválečného Československa, a přestože 

se v období druhé války stal Rasal součástí emigračního establishmentu, aby nakonec dosáhl 

až na funkci ministerskou, není sepsání jeho biografie vůbec jednoduchým úkolem už 

z hlediska heuristického. Hasal nemá standardní pozůstalost a relevantních pramenů 

vztahujících se přímo k jeho osobě není mnoho. Pro období legionářské a i první poválečná 

léta si musel D. Hubený mnohdy vypomocí, stejně jako třeba Petr Koura ve svém Balabánovi, 

analogií. Jinde volil spíše nastínění problémů a situací, ve kterých se Hasal ocital, které řešil a 

s čím se potýkal, než samotný jeho životaběh. Nejvíce je tento přístup patrný u otázky 

Podkarpatské Rusi na sklonku druhé války, kdy práce přerůstá z biografie spíše do jiného 

žánru. 

Diplomant se bezpochyby snažil vytěžit všechny dostupné informační zdroje, které 

považoval za relevantní (Pro období druhé světové války mohly ovšem ještě posloužit např. 

Válečné deníky Jana Opočenského, ze kterých se dal dobře - daleko bezprostředněji než 

z Feierabenda - odvodit nejen tok Hasalových myšlenek, ale i ledacos z jeho každodenního 

života), snad je dáno i Hubeného osobnostním založením, že informace rázu zcela privátního 

konstatoval jen velmi okrajově. Zároveň Rasal patrně působil na své okolí jako korektní a 

odosobněná bytost, která se umí ovládat, a málokdo pozná, co si vlastně myslí. Na některých 

místech sám diplomant naznačuje problematiku, která je patrně obecnějšího rázu, jak nahlížet 

na vojenskou šarži, která je spíše úředníkem. David Hubený se rovněž pouští do úvahy, proč 

na Hasala padla jako resort zrovna doprava, přičemž žádný důvod nevidí. Zde by bylo třeba 

upřesnit, že doprava byla vytvořena již v Beranově vládě, a tento pro pomnichovský 

rozvrácený stát jistě strategický post zastával rovněž apolitický generál, tehdy Alois Eliáš. 

Práce Davida Hubeného je přínosným textem, který vyplňuje mnohá bílá místa, která 

se doposud k Rasalově osobnosti vázala. Na diplomové práci je vidět, že se výsledkem 

mnohaletého heuristického snažení a promýšlení. Škoda jen, že ji hyzdí tolik gramatických 

chyb. Diplomovou práci Davida Hubeného doporučuji k obhajobě, neboť splňuje bohatě 

kritéria kladená na tento typ prací. ?M-. ('.,/~ 
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