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Předkládaná bakalářská práce je výsledkem mnohaletého intenzivního snažení i entusiasmu, 

který Marek Melša do svého studia vložil. Na první pohled je jeho přístup dobře poznat, leží 

před námi dobře promyšlený, pečlivě zpracovaný text, který by mohl být bez větších rozpaků 

hájen jako práce diplomová, a nikoli bakalářská. 

Marek Melša se pro zpracování renesanční osobnosti Huga Vavrečky, který dnes budí 

pozornost především jako dědeček Václava Havla a člen havlovského klanu, rozhodl již před 

řadou let. Na štěstí se v mezičase nenašel žádný seriózní badatel, který by mu téma, 

bezesporu velmi přitažlivé zvláště v dnešní konjunktuře biografických studií, uzmul.  

Heuristika tohoto tématu v sobě zahrnovala četné návštěvy archivů, namnoze 

mimopražských, takže autor se rozkročil po trase mezi Opavovou, Zlínem a Prahou. Vedle 

toho prošel i řadu materiálů centrálních institucí a také soukromé archivy členů rodiny 

Havlovy, k nímž umožňuje cestu paměťová instituce Knihovna Václava Havla. Vedle toho se 

Melša seznámil i velkým množstvím relevantní literatury, od syntéz, po drobné regionální 

sondy. Pracoval rovněž s reprezentativním vzorkem periodického tisku. Ke kvalitě odevzdané 

práce bezpochyby přispělo i to, že autor, ač pociťující ke svému aktérovi osobní sympatie, 

dokázal nahlédnout na téma kriticky a zasadit jej do širšího kontextu. 

Práce je členěna chronologicky, přičemž těžiště zájmu je skutečně soustředěno na posledních 

20 let Vavrečkova života, kdy odešel z diplomatických služeb do soukromé sféry, aby se na 

chvíli vrátil do politických struktur jako první ministr propagandy v hektických časech roku 

1938. Pokud by autor měl zpracovat Vavrečkův život rovnoměrně a neměl by klouzat po 

povrchu, potřeboval by daleko větší prostor. Doufejme, že se této výzvy ujme v navazujícím 

magisterském studiu.  

Marek Melša věnoval péči své práci i po stránce estetické, doprovodil ji celou řadou hezkých 

fotografických příloh, škoda jen, že původ fotografií není vyzdrojován.  

Celkově hodnotím předkládanou práci jako mimořádný badatelský a literární počin, 

doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat jako výbornou. 
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