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Posudek oponentky 

 

Bakalářská práce Kristýny Michlové si klade za cíl poskytnout ucelenou a historicky 

podloženou odpověď na otázku, kdo byl Herbert Masaryk. Usiluje o vykreslení obrazu 

malířovy osobnosti na pozadí vlivu jeho proslulé rodiny i životních peripetií spojených 

s uměleckým povoláním a komplikovaným manželstvím. V šesti kapitolách přestavuje 

autorka příběh muže, který byl až dosud biografickou i historiografickou produkcí spíše 

opomíjen. A to i přesto – anebo snad právě proto – že byl nejstarším synem prvního 

československého prezidenta. S pomocí písemných i obrazových pramenů, vzpomínkové 

literatury i svědectví dochovaných v ústní rodinné tradici popisuje Kristýna Michlová nejprve 

atmosféru domácnosti Charlotty a Tomáše G. Masarykových a pokouší se vystihnout 

charakter jejich syna Herberta. Třetí kapitolu věnuje autorka výchově a profesní přípravě 

budoucího malíře, přičemž nezapomíná ani na formativní vliv jeho studijních cest, 

uměleckých vzorů, učitelů či přátel. Ve čtvrté a páté kapitole se Kristýna Michlová zaobírá 

vztahy v rodině, která vznikla sňatkem Herberta Masaryka s Bohumilou Slavíčkovou (1876 – 

1962) v srpnu 1910, a posledním rokem života předčasně zesnulého malíře. V obou 

kapitolách se autorka snaží vyjasnit skutečnosti v minulosti zamlčované (rozvod manželství 

v říjnu 1914, s. 49 – 51) nebo dezinterpretované (příčina a okolnosti smrti Herberta Masaryka 

v březnu 1915, s. 56 – 61). V kapitole poslední se zabývá osobním i uměleckým odkazem 

Herberta Masaryka. 

 

Z formálního hlediska splňuje bakalářská práce Kristýny Michlové všechna základní kritéria. 

Je přehledně členěna do kapitol a strukturována pomocí podkapitol. Na zdroje informací je 

pečlivě odkazováno s pomocí průběžného poznámkového aparátu, citované prameny a 

literatura jsou na závěr uvedeny v logicky uspořádaném seznamu (s. 77 – 81). K práci je 

připojena odpovídající obrazová příloha, která je s textem propojena funkčními odkazy. Větší 

výhradu si proto zaslouží pouze ledabylá redakce a korektura textu, v němž se vyskytuje řada 

stylistických neobratností, překlepů a bohužel i pravopisných chyb. 

 



Z hlediska obsahového lze přivítat, že se Kristýna Michlová rozhodla nedbat na překážky a 

„zaplnit“ bílé místo v historii Masarykova rodu. A je třeba ocenit, že zejména dvě z těchto 

překážek autorka ani nepodcenila, ani neobešla. Jak napovídají zejména Úvod (s. 7 – 10), 

kapitola Poslední rok života (s. 52 – 64) a výše zmíněný přehled pramenů a literatury, 

podařilo se jí soustředit značné množství rozptýlených zdrojů a zároveň k nim přistupovat 

kriticky a s rozvahou. Zejména podkapitoly Válka a Nemoc (s. 54 – 60) lze v tomto ohledu 

považovat za příkladnou ukázku práce s prameny a sekundární literaturou. Zbývá jen litovat, 

že podobně důsledná nebyla autorka i v dalších částech práce. Ve dvou nebo třech případech 

se její vlastní závěry dokonce vzájemně rozcházejí. Například po vylíčení odmítavého vztahu 

rodiny Masarykových k Bohumile Slavíčkové – Masarykové, který se údajně nezlepšil ani 

s narozením vnoučat (s. 43 – 44), lze jen těžko rozumět konstatování, že po smrti otce byly 

Anna a Herberta spolu s matkou „ často vítány ještě za války u své babičky Charlotty a po 

válce pak byly potěchou i pro dědečka Tomáše G. Masaryka“ (s. 49). 

 

Z metodologického hlediska je však závažnější jiná otázka. Kristýna Michlová si ji ve své 

práci neklade, přestože se jí ve svých úvahách několikrát nepřímo dotýká. A totiž, zda je dnes 

ještě vůbec možné zjistit, kdo byl Herbert Masaryk. Při hledání odpovědi se staví do cesty i 

jiné než výše zmíněné překážky: Lze prostřednictvím dochovaných pramenů a svědectví 

zpřítomnit osobnost člověka, kterému byl vyměřen jen krátký běh života? Který svým 

chováním porušoval rodinné i dobové představy o „spořádaném“ životě? Který se, ač teprve 

posmrtně, stal „synem prvního československého prezidenta“? Přestože na tyto otázky 

nehledá autorka odpověď ve své práci, dovoluji si ji tímto požádat, aby se na ně pokusila 

odpovědět v rámci obhajoby.  

 

Prozatím doporučuji práci hodnotit jako velmi dobrou. 

 

 

V Praze dne 3. srpna 2012 

 

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 

 


