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Posudek oponenta na bakalářskou práci 

 

Jméno a příjmení studenta: Veronika Hanslíková 

Téma bakalářské práce: Vznik československého konzulátu v Bagdádu. Vlasta 

Kálalová – Di Lottiová a její činnost v Iráku 

Vedoucí práce: PhDr. Stanislav Tumis, M. A., Ph.D. 

 

Předložená bakalářská práce se dotýká dvou významných aspektů 

československých vztahů k Iráku v meziválečném období, tedy vzniku tamního 

československého diplomatického zastoupení a činnosti české lékařky Vlasty Kálalové 

– Di Lottiové, která zde působila v letech 1925–1932. 

Jak je z výsledného textu V. Hanzlíkové patrné, obě témata jsou přitom z hlediska 

historického výzkumu nosná a zasluhují si pozornost. Vylíčení peripetií spojených 

s ustavováním zastupitelského úřadu poukazuje na praktiky a formy působení 

československé diplomacie v této části světa a na jejich limity. Životní zkušenosti dr. 

Kálalové jsou pak především neobyčejným příběhem vzdělané a odvážné ženy, který 

vyvolává otázky spjaté s dobovou rolí ženy ve vědě, v lékařské profesi a ve službě 

tehdy mladé republice. Zároveň je možné na osudu této ženy zkoumat problémy 

vyplývající z kontaktu dvou odlišných civilizací a jejich mentálních a kulturních vzorců. 

Autorka tak bezpochyby šťastně zvolila své téma, protože již samo o sobě je velice 

atraktivní a podněcuje k závažným úvahám. 

Autorka rozdělila práci do tří kapitol. V první kapitole podává přehled dějin Iráku 

v první polovině 20. století. Přestože je tento přehled stručný a vychází jen ze 

sekundární literatury dostupné v češtině, je pro účely práce dostačující. 

Druhá kapitola pojednává o československo-iráckých vztazích v meziválečném 

období a o jednáních vedoucích ke zřízení a provozu československého honorárního 

konzulátu v Bagdádu. Autorka popisuje i období po ukončení jeho činnosti v roce 1938, 

pojednává o obnovení generálního konzulátu pro Irák se sídlem v Teheránu v roce 

1944 a ve stručnosti dovádí až do roku 1959, kdy po svržení monarchie ustavila ČSR 

v Iráku své velvyslanectví. Detailně se autorka věnuje hlavně jednáním ohledně výběru 

osoby pro funkci honorárního konzula, zatímco ostatní aspekty této výkladové linii 

podřizuje. Tento přístup považuji za relevantní, ovšem v autorčině podání se mi jeví 

jako interpretačně poněkud chudý a příliš závislý na archivních pramenech. Autorka 

tak popisuje kdejakou drobnost, zatímco důležité souvislosti opomíjí. 
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Třetí kapitolu autorka věnovala Vlastě Kálalové – Di Lottiové. Na základě 

sekundární a dobové literatury i dokumentů z archivních fondů líčí život této osobnosti, 

zejména pak její působení v Iráku v letech 1925–1932. Tato kapitola svou poutavostí 

jasně předčí kapitolu předchozí. Do značné míry se jedná o samostatné téma, které 

jen volně souvisí s tématem konzulátu. Domnívám se, že autorce se tyto dvě roviny 

československé přítomnosti v Iráku nepodařilo zcela propojit. V. Hanslíková se podle 

mého názoru mohla soustředit jen na jedno téma – preferoval bych biografickou studii 

o V. Kálalové –, a druhé téma do výkladu zakomponovat. Složení bakalářské práce 

v podstatě ze dvou samostatných hlavních kapitol tak patrně autorce neumožnilo, aby 

jedno či druhé téma propracovala více do hloubky a využila shora zmíněných 

badatelských otázek k důkladnější analýze. Přes svou čtivost a nepopiratelnou 

atraktivitu zůstává i kapitola o V. Kálalové spíše na rovině popisu. 

Autorka využila velice hodnotné prameny, zejména pak nevydané paměti V. 

Kálalové. V této souvislosti mne ale napadá, zda by nebylo možné dohledat ještě další 

písemnosti, týkající se především odborných aktivit této ženy. V. Hanslíková v zadání 

práce zmiňuje Archiv akademie věd, který ale v práci nakonec nevyužila. Bylo její 

pátrání v tomto archivu negativní? Vůbec pak autorka nezmiňuje, že by prozkoumala 

archiv Národního muzea, s kterým Kálalová během svého iráckého pobytu 

spolupracovala. 

Práci V. Hanslíkové považuji z odborného hlediska za přijatelnou a po jazykové 

a formální stránce za solidní. Domnívám se tedy, že splňuje nároky kladené na 

bakalářskou práci, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm „velmi dobře“. 

 

V Praze, 9. června 2015 

 

 

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. 

 

 


