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Autor si vzhledem ke svému dlouhodobému, nepochybně hlubšímu zájmu o ukrajinskou
problematiku vybral náročné, ale zároveň velmi závažné a slibné téma. Jak sám zdůraznil,
zůstává postava, které se věnoval, spíše zapomenutým účastníkem dění za první a druhé
republiky i v době protektorátu. K tématu autor přistoupil s plnou odpovědností a s poučenou
snahou o co největší vytěžení pramenů různého typu. Už z tohoto hlediska překračuje
výsledný text nároky obvykle vznášené na bakalářské práce.
Švecova práce je rozdělena do pouhých dvou rozsahově nestejných kapitol. Po krátkém
úvodu o pramenech a odborné literatuře, s nimiž autor zpracoval, je podán detailní výklad o
životní cestě ing. Jaromíra Nečase. Už tato kapitola sama by mohla být rozsahem i
zpracováním bakalářskou prací. Jde o důkladný, bohatě podložený text, který zároveň
představuje cenný příspěvk k dějinám meziválečné sociální demokracie a české politiky
vůbec, cenné jsou i pasáže o české politické emigrací v Londýně. Exkurs je věnován také
vztahu Nečase k Podkarpatské Rusi, který už obsahově souzní s tématem druhé kapitoly.
Ta je věnovaná poměrně krátkému úseku Nečasova života na přelomu rakousko-uherského
a československého období. Je škoda, že má v porovnání s kapitolou biografickou jen zhruba
poloviční rozsah. Proto zde autor nemohl probrat problém vztahu Nečase k ukrajinské
problematice a způsobu jeho informování o ní dostatečné podrobně. Doporučuji proto, aby se
v budoucnu k tomuto tématu vrátil a zpracoval je detailněji. Přispěl by tím k rozšíření znalosti
dějin česko-ukrajinských vztahů, které je nyní značně žádoucí vzhledem k aktuálnímu
významu ukrajinské otázky. Zatím české veřejnosti o ni je zatím jen málo poučený a práce
tohoto typu pomáhají takový stav měnit k lepšímu.
Práce Michaele Švece je napsána svižně a s chutí. Výrazně překračuje požadavky kladené
na bakalářské práce a po určitých úpravách by obstála i jako práce diplomní. Doporučuji ji
s potěšením k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou výborně.
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