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Posudek bakalářské práce 

 

Hanslíková, Veronika, Vznik československého konzulátu v Bagdádu. Vlasta Kálalová – Di 

Lottiová a její činnost v Iráku 

Bakalářská práce 

FF UK, Ústav světových dějin 

Praha 2015, 48 s. rkp. + přílohy 

 

 

 Bakalářská práce Veroniky Hanslíkové analyzuje dvě témata, vztahující se k aktivitám 

československého meziválečného státu v Iráku, které spolu částečně souvisejí díky tomu, že je 

spojuje osobnost Vlasty Kálalové – Di Lottiové. Navzdory spojnici mezi aktivitami 

vedoucími ke vzniku československého konzulátu v Bagdádu a činností československé 

lékařky Vlasty Kálalové se autorce nepodařilo dostatečně tato dvě témata propojit a 

předložená analýza vyhlíží tak, že autorka v zásadě pojednala o dvou od sebe zcela 

oddělených tématech. V tom vidím asi největší problém předložené bakalářské práce. I přes 

tuto výtku je nicméně nutné autorku pochválit za to, že při analýze obou problémů témat 

vycházela z velkého množství prostudovaného archivního materiálu (prozkoumala především 

Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Archiv kanceláře prezidenta republiky a další 

dokumenty), na jejichž základě konstruovala své závěry.  

 Nebudu-li komentovat první vstupní kapitolu o meziválečných dějinách Iráku, 

opírající se především o přehledové práce, je třeba konstatovat, že i dvě hlavní tematické 

kapitoly jsou spíše popisné než analytické, což je častá chyba začínajících autorů. V kapitole 

zabývající se vznikem československého konzulátu se autorka do velké míry opírala též o 

závěry nedávno obhájené práce Tomáše Klusoně, pojednávající o československých 

zahraničněpolitických a diplomatických aktivitách na Blízkém východě mezi válkami, a 

nepřinesla příliš mnoho nových informací. Kapitola o činnosti Vlasty Kálalové spíše popisuje, 

než analyzuje aktivity této vynikající československé lékařky, jejíž šíře činnosti na Blízkém 
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východě byla velmi široká. Je škoda, že autorka zůstává hlavně u základních informací o 

jejím životě, aniž by si kladla zásadní otázky ohledně jejího přínosu. 

 Navzdory výše zmíněným výtkám mohu konstatovat, že Hanslíková předložila k 

obhajobě slušnou práci. Formální a stylistická stránka Hanslíkové práce vykazuje některé 

problematické pasáže, zejména co se týče stylistiky, ale i tady lze konstatovat, že autorka 

předložila k obhajobě slušnou práci.  

 Bakalářská práce Veroniky Hanslíkové patří ke standardním studentským počinům a 

jako takovou ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 
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