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David Smrček prokázal již svou prací bakalářskou schopnost dobrého výběru i kritické práce 

s prameny, s cizojazyčnými i domácími, schopnost práci strukturovat i stylisticky ztvárnit. 

Touto bakalářskou prací nepřesvědčil o svých kompetencích pouze členy příslušné komise 

Ústavu českých dějin při její obhajobě v září 2018, ale také porotu při celostátní studentské 

soutěži Historie 2019, kde obsadil druhé místo.  

V práci, kterou předkládá jako práci diplomovou, o těchto svých schopnostech opět 

přesvědčuje. Ujal se tématu, které nebylo zatím takto důkladně zpracováno a které přispěje 

k prohloubení dosavadních výzkumů jak z hlediska česko-německých vztahů, tak obecněji 

„politiky ulice“, sociologie mas.  

Díky pobytu v zahraničí (Vídeň) získal David Smrček nejen orientaci v potřebných archivních 

(úředních) dokumentech, ale také obšírnou znalost zahraniční (nejen německé, ale i 

anglosaské) literatury (zejména teoretické). Důkladné studium pramenů domácích i domácího 

tisku česko- i německojazyčného se v návaznosti na to stalo základem jeho práce, která nabízí 

po rekapitulaci historického vývoje „bumlů“ v německém prostoru 

a) přehled o konkrétních konfliktech v Praze ve vhodně zvolených časových uzlech; 

b) „místopis“ konfliktů se zřetelem k historickému vývoji místa (pražská ulice Na 

Příkopech); 

c) nastínění sociálního složení účastníků;   

d) postoj univerzitních představitelů k událostem, jejichž aktéry byli především studenti; 

e) analýzu dobové argumentace obou stran konfliktu; 

f) analýzu argumentace tisku, jehož tituly byly vybrány tak, aby reprezentativně postihly 

dobové názorové spektrum; 

g) strategie ozbrojených sil, které v jednotlivých konfliktech zasahovaly; 

h) politické řešení konfliktů; 

i) v cenné a vhodně vybrané obrazové příloze pak další reflexi zkoumaných událostí; 

j) ukotvení těchto konfliktů a jejich důsledků v širším historickém kontextu. 

 



David Smrček předkládá dobře strukturovanou a kvalitně i čtivě napsanou práci, která by 

uspěla i jako práce disertační a která po svém otištění obohatí českou historiografii, může ji 

úspěšně reprezentovat i na mezinárodním fóru (po vydání podstatných pasáží německy).  Čest 

dělá fakultě ovšem už teď.  

 

S radostí ji doporučuji k obhajobě a navrhuji nejen známku výborně, ale také uznání 

této práce jako práce rigorözní.  
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