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Posudek vedoucího práce 

 

Zpracovat biografii není úkol snadný, je o to těžší, pokud není k dispozici ucelená osobní 

pozůstalost, je o to náročnější, pokud se jedná o životopis osoby ze slavné rodiny, která žije 

svůj „druhý“ život v jejím stínu a jíž osud nedopřál více než 35 let života. To jsou důvody, 

proč je pokus K. Michlové nutno hodnotit jako odvážný. Zdůraznit je nutno také fakt, že 

přestože „masarykovské“ literatury vychází značné množství, novodobá odborná studie o 

prvorozeném synu TGM chybí. 

Práce se skládá ze šesti kapitol, je jen dobře, že se autorka nedržela pouze 

chronologické linie vyprávění životopisného příběhu, ale snažila se zejména v prvních dvou 

kapitolách látku tematizovat. Dobrou volbou byla i skutečnost, že přestože Herbert Masaryk 

volil ve svém životě cestu malíře, práce soustředí svou pozornost zejména na jiné otázky, než 

je jeho malířské dílo. 

K. Michlová se pokusila shromáždit všechny relevantní prameny, neváhala 

kontaktovat vzdálené příbuzné, díky čemuž se dostala k zajímavým nevydaným dokumentům, 

odkryla tradici „rodinné“ historii. Tyto prameny dokázala nejen shromáždit, ale i kriticky 

zhodnotit. Pasáže týkající se příčin Herbertovy smrti jsou příkladné. Z celkového hlediska 

jsou objevné i závěry o Herbertově rozvodu.  

Bezpochyby by bylo možné doplnit předkládanou práci rozborem Herbertovy 

„paměti“ v Masarykově rodině v meziválečném období, větší pozornost by mohla být 

soustředěna na další osudy jeho ženy. To by však přesáhlo rozsah požadavků kladených na 

bakalářskou práci. Kladné hodnocení naštěstí nemění ani překlepy a chyby, které lze v práci 

nalézt.  

Proto je možné shrnout, že se K. Michlové podařilo shromáždit všechny dostupné 

prameny k životopisu poněkud opomíjeného Masarykova syna a na jejich základě vypracovat 

kvalitní studii, která splňuje všechny požadavky kladené na obdobné práce.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou.  
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