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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Veronika Sováková volila ke zpracování své diplomové práce postavu Hanuše Jelínka, úkol se to na 

první pohled zdá být nesnadný, protože Jelínek patří mezi nejznámější (a tudíž nejzpracovanější) 

postavy česko-francouzských vztahů. Díky otázkám, které si v úvodu položila, se jí však nakonec 

podařilo odkrýt dosud málo známé pozadí Jelínkovy činnosti v meziválečném období.  

Práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemž její těžiště je možno spatřovat v kapitole třetí 

(Hanuš Jelínek v diplomatických službách). Přínosnou je i část 4.5. týkající se redaktorova sporu 

s poslancem Josefem Davidem stran vydání pamětí M. Janina. 

Defendentka prokázala dostatečný rozhled po archivních pramenech, je jedině dobře, že 

rozsáhlou pozůstalost H. Jelínka (LA PNP) zpracovala především sondou do ucelených konvolutů 

korespondence, neváhala však archivní prameny dohledat i jinde. Z odborné literatury by bylo 

vhodné studii doplnit o některé z prací Antoina Marese a Mileny Lenderové, případně o další studie 

vztahující se primárně k otázce kulturní politiky.   
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Datum 3. června 2013     PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 

 


