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    Biografie je stále jedním z hlavních proudů soudobé historiografie. 
Prostřednictvím životopisu významné, ale i méně významné osobnosti lze velmi 
dobře zachytit konkrétní úsek dějinného vývoje, peripetie lidského osudu či 
každodenní tvář oné doby. Proto jsem přivítal bakalářskou práci kolegy Adama 
Hájka, která je věnována postavě čs. diplomata Dr. Vladimíra Vochoče. Tento 
úředník čs. zahraniční služby se potkal s dějinami v okamžiku, kdy po 15. 
březnu 1939 a zvláště po porážce Francie v r. 1940, nepředal čs. konzulát 
v Marseille Němcům a přetvořil ho ve významné středisko pomoci mnoha 
uprchlíkům na útěku před nacisty. 
  Adam Hájek vylíčil klí čový úsek Vochočova života v letech 1938 až 1941 
v širších souvislostech formujícího se zahraničního odboje s důrazem na 
konzulovu angažovanost ve prospěch nejen čs. běženců, ale i Němců, kteří byli 
ohroženi politickou či rasovou persekucí. V této souvislosti autor akcentoval 
význam humanitárních organizací typu „Centre d´Aide Tchécoslovaque“ a vrátil 
do dějin čs. zahraničního odboje osobnosti typu Štefana Mončeka, Josefa Fišery, 
Donalda A. Lowrie či Variana Fry. V této souvislosti chápu Hájkovu práci i jako 
jednu z prvních splátek velkého dluhu, která stále ještě má česká historiografie 
vůči málo známým či dosud neznámým stránkám protinacistické rezistence. 
   Autor využil při psaní své práce archivní dokumenty Archivu ministerstva 
zahraničí, pracoval s relevantními pamětmi a přirozeně i s odbornou literaturou. 
(Svoji bibliografii použité literatury mohl snad ještě rozšířit o Křenovy práce o 
počátcích zahraničního odboje .)   
Práce má dobrou stylistickou úroveň, minimum překlepů ( na str. 11 je např. 
chybně uvedeno jméno generála Lva Prchaly (Prchava.), a také poznámkový 
aparát je profesionálně zpracován. 
   Mohu tedy konstatovat, že předložená studie Adama Hájka odpovídá všem 
nárokům, které jsou kladeny na bakalářskou práci posluchače Karlova učení. 
Proto ji také mohu doporučit k závěrečné obhajobě a navrhuji klasifikaci 
výborně ! 
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