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Předkládaná bakalářská práce Marka Melši pojednává o životě a profesní dráze jedné 

z výrazných postav českého hospodářského a společenského života prvních čtyř 

desetiletí 20. století – Ing. Huga Vavrečky. V úvodních kapitolách se v rychlém sleduje 

jeho dospívání, prvním veřejným aktivitám a působení v diplomatických službách 

Masarykova Československa (kapitola 2 a 3). Těžištěm práce, jak už sám název 

napovídá, je Vavrečkovo působení v Baťově koncernu ve 30. a 40. letech (kapitoly 4 a 

6). Zvláštní pozornost Melša věnuje Vavrečkovu politickému intermezzu na pozici 

ministra propagandy v roce 1938 (kapitola 5.). Text logicky uzavírá popis posledních 

let Vavrečkova života, od konce druhé světové války do roku 1952 (kapitola 7.) 

 

Od první stránky vede Melša svůj text suverénně, nejen se znalostí „svého“ Vavrečky, 

ale též širších kulturně historických souvislostí. Nevyhýbá se událostem a 

skutečnostem, které stále vzbuzují jisté kontroverze – především v souvislosti 

s Varečkovým angažmá u Bati v období protektorátu – a pracuje s celou řadou 

archivních materiálů, které nebyly doposud zpracovány (především z rodinného 

archivu Ivana M. Havla). Příběh, který tak před čtenářem rozvíjí, je mimořádně 

plastický, živý.  

 

Též po formální stránce Kapitoly ze života Baťova prvního rádce požadavky kladené 

na bakalářskou práci vysoko přesahují. Bezmála sto dvacet stran čtivého textu a více 

než devět set poznámek pod čarou z nich činí studii, která by jen s malými úpravami 

„ustála“ standardní publikování, a co víc: představují velmi dobrý základ pro napsání 

první reprezentativní monografie Huga Vavrečky. 

 

Co se zjištěných nedostatků týče, nejsou zásadní povahy. Ať už se jedná o důslednější 

práci s poznámkovým aparátem (připojení životopisu osobností k prvnímu výskytu 

jejich jména, či připojení vysvětlujících poznámek ke skutečnostem, které nejsou 

všeobecně známé, např. SD, Malá dohoda, druhé Locarno či Maffie), stylistické 

neobratnosti (úprava formulací typu „šířit rozšíření“ – s. 79, či změna slovosledu: 

„Následovaly dny plné zmaru po přijetí podmínek Mnichovské dohody.“ – s. 72), 

pevnější dramaturgické vedení textu (vypuštění kapitoly 7. 2., resp. organické 



rozptýlení informací v ní uvedených do časově příslušných kapitol; zvýraznění 

Vavrečkovy role v kapitole 6. – ve stávající podobě je jeho příběh převrstven 

příběhem Baťova impéria), věcná přehlédnutí (např. s. 114: Dálkový výslech vyšel 

tiskem poprvé v roce 1986, a tudíž není možné jej dávat do přímé souvislosti s rokem 

1990), či překlepy a chyby v gramatice – Melšova Vavrečku nedevalvují, ani 

nezpochybňují: jejich náprava spočívá především ve standardní redakční práci 

s textem.  

 

Závěrem konstatuji, že Melšova bakalářská práce Ing. Hugo Vavrečka – kapitoly ze 

života Baťova prvního rádce 1932–1952 je jednou z nejzajímavějších, která se mi kdy 

dostala do ruky, a pro její nezpochybnitelné kvality ji navrhuji hodnotit známkou 

výborně. 
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