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Veronika Junková zpracovala biografii Cyrila Duška (1881-1924), profesí novináře, za války i 

vězně, po válce jednoho z těch, kteří budovali československou diplomacii. Rozčlenila svou 

práci do logických celků. Popsala osudy v mládí, rodinné zázemí i studia. Podrobně pojednala 

o Duškově působení ve studentském spolku Slavia, ale zejména o jeho novinářském angažmá 

v Lidových novinách a v Čase, ale také v organizaci zaštiťující novináře – deníkáře. Autorka 

charakterizovala i další činnost Cyrila Duška, zastavila se podrobněji u zlomových okamžiků 

jeho profesní kariéry. Podrobně rozebrala tzv. knoflíkovou aféru, v níž Dušek, resp. jeho 

nepřítomnost v redakci a v bytě sehrála klíčovou roli a spustila vlnu represí rakouského státu 

proti všem, kdo byl označen za podezřelého. Věnovala se – zejména na základě osobní 

korespondence – jeho pobytům ve vězení. Popsala i jeho diplomatické působení v Egyptě po 

vzniku republiky. Středomoří mohlo prospět při jeho zdravotních problémech (tuberkulóza), a 

nebo také průběh nemoci urychlit; připomeňme osudy Jiřího Wolkera, který zemřel (1924) 

právě poté, co byl s těmi nejlepšími úmysly poslán na léčení do Jugoslávie. 

 

Autorka vytěžila rozsáhlý materiál (cca 18 kartonů) z osobní pozůstalosti Cyrila Duška, fond, 

který je uložený v Archivu Národního muzea. Relativně krátký život, přetržený uprostřed 

nastartované diplomatické kariéry, předchozí soudní vyšetřování a následné žaláře, to vše 

mohlo být důvodem, že rodina  a zejména manželka zlikvidovala z osobních dokumentů i 

korespondenci a mnohé další dokumenty, které považovala za ohrožující, neumožňují 

rekonstruovat vše, co by dnešního Duškova životopisce zajímalo. Junková čerpala i z dalších 

archivních materiálů a pochopitelně příslušné literatury a tištěných periodik. Prokázala také 

schopnost komunikovat s rodinnými příslušníky. V tomto směru se ovšem bohužel ke své 

práci dostala později, než zemřela Duškova švagrová a výborná pamětnice, paní Hermína 

Dušková, ve svých 101 letech v roce 2012. Oceňuji Veroničino zaujetí pro studium archivních 

pramenů, díky čemuž se také dozvěděla o chystané publikaci manželů Jůnových a dalších 

editorů – vydávané korespondenci manželů Duškových. S respektem k této skutečnosti ji 

zatím vytěžila ve své práci jen v nezbytné míře. Upozornila také na konvolut vzájemné 

korespondence s Tomášem G. Masarykem. Mohl by být někdy vydán v rámci souborného 

vydání Masarykovy korespondence v Masarykově ústavu?  

 

Sledovala jsem práci Veroniky Junkové od samotného počátku a s radostí mohu konstatovat, 

že během té řady měsíců udělala velký pokrok, projevila nejen pilnost a  pracovitost, ale také 

jako badatelka vyzrála, uměla výsledky své práce „prodat“ i při ústní prezentaci v rámci 

semináře. Svou práci „ozdobila“ i obrazovou přílohou. Pro ni zvolila nejen archivní 

dokumenty a fotografie, ale vyhledala také Duškův hrob na Olšanech.  

 

Její práci s radostí doporučuji k obhajobě a doporučuji její hodnocení stupněm výborně.      
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