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Biografická studia patří v posledních letech k mimořádně frekventovaným tématům 

české historiografie . .Jde o nesporně důležitý směr bádání, není ani třeba připomínat banální 

tezi, že dějiny jsou výsledkem činnosti konkrétních lidí. Podařilo se tak již zhodnotit roli celé 

řady významných ale i méně významných jednotlivců podílejících na celkovém toku našich 

novodobých národních a státních dějin. Pochopitelně, že výčet těch, o něž by se mělo české 

dějepisectví zajímat není zdaleka vyčerpán. Je proto třeba přivítat, že před námi leží další 

práce tohoto typu. David Pavlát si vybral za téma své diplomové práce životní pouť jednoho 

z dosud jen málo připomínaných českých politiků první poloviny 20. století, který přitom 

patři k nejaktivnějším účastníkům londýnského odboje v letech druhé světové války, Huberta 

Ripky a kterého tak v podstatě vrací do historické literatury. Diplomant si vytkl jasný cíl 

zpracovat Ripkův životopis. Svůj záměr říká otevřeně, nehalí jej do dnes tolik oblíbených 

postmodernistických mnohoslibných knižních titulů. 

Páce je uvedena, jak bývá zvykem u diplomových prací, rozborem užitých pramenů a 

literatury. Již z něj je patrné, s jakým zaujetím se diplomant ponořil do studia zvoleného 

tématu. Využil přirozeně materiály z pozůstalosti Huberta Ripky uložené dnes v Národním 

archivu, tzv. Benešův archiv uložený v Masarykově ústavu AV ČR i londýnské materiály 

v Archivu MZV, ale neváhal nahlédnout i do dalších fondů souvisejících, byť jen okrajově, se 

zvoleným s tématem (fond Československá strana socialistická, Archiv Univerzity Karlovy, 

Archiv MV. Archiv NM a některé další). Již z rozboru pramenných fondů, ale především ze 

způsobu jejich užití je zřejmé, že se seznámil i s genezí jednotlivých souborů. Byl si tak při 

jejich užití vědom, co od nich může očekávat ajak k nim má kriticky přistupovat. Stejně tak 

rozsáhlý je i seznam tištěných pramenů, periodik a literatury, o něž se, jak je z pečlivého 

poznámkového aparátu patrné, diplomant při práci opíral 

Předkládaná studie v podstatě představuje typ profesního životopisu. Vyjma první 

kapitoly, v níž se zmit'í.uje o Ripkově dětství a mládí, se D. Pavát v podstatě vyhýbá sledování 

čistě osobních Ripkoých osudů. Dokonce i v této části se autor soustředil především na 

myšlenkové zrání zvolené osobnosti. Vyhnul se tak nebezpečí sentimentality, které právě 

v pasážích o dětství a mládí poznamenává řadu již publikovaných biografií. V centru 

diplomantova zájmu byla v následujících kapitolách především prezentace a zhodnocení 

veřejných. profesionálních aktivit Ripkových. Autor postupoval v podstatě chronologicky, 



jeho členění tématu odpovídá základním fázím novinářské a poté politické činnosti Huberta 

Ripky. Přitom dokázal prezentovat s patřičným nadhledem, dostatečně strukturovaně a 

přehledně celou mimořádně širokou škálu témat a problémů jimž se Ripka v jednotlivých 

situacích a pozicích věnoval. Metodicky šlo o velmi obtížný úkol, zejména v kapitole o první 

fázi novinářské práce Ripkovy. Téměř nepřeberné množství článků a dalších veřejných 

proievú. které Ripka napsal či proslovil umožnilo Davidu Pavlátovi nahlédnout hlouběji do 

myšlenkového světa sledované osobnosti, a dospět k fundovanému hodnocení jejího 

politického a filozofického profilu. Šlo o intelektuála, jak vysvítá z předložené práce, který na 

základě hlubokého poznání dospěl v osobnost citlivě reflektující společenskou a politickou 

situaci, osobnost hájící principy demokracie a sociální spravedlnosti. Odtud také i Ripkovo 

směřování od národně demokratické mládeže do strany národně sociální. 

Pozoruhodná je Ripkova nezdolná aktivita, která se projevila nejen v jeho obrovské 

publikační a publicistické činnosti, ale především v jeho pozdější zpravodajské, diplomatické 

a politické práci. Postupem času stále častěji překračoval roli pouhého žurnalisty a vyrůstal 

v zasvěceného znalce evropských politických poměrů. Neváhal se se svými poznatky a 

postřehy obracet přímo na politické kruhy. Ve 30. letech tak navázal úzký kontakt zejména 

s Edvardem Benešem, který jej stále častěji žádalo politické sondáže. Pro jeho široké 

kontakty s řadou osobností evropské politiky, pro schopnost diplomatického jednání jej 

posléze Beneš pověřoval i politickými misemi. Přestože si Ripka zachoval vlastní názor na 

závažné otázky politického vývoje, měl např. odlišný názor na hodnocení Mnichova a všeho, 

s ním souviselo, zůstával jeho vztah k Benešovi nezkalený, a pocit vzájemné důvěry, který 

mezi oběma politiky vznikl již ve 30. letech, přetrval po celou dobu druhého odboje. 

Přímo do politické sféry vstoupil Ripka teprve po odchodu do emigrace, počátkem 

října 1938, a patřil nesporně, jak užjsem poznamenal, k nejaktivnějším a politikům druhého 

odboj e. V pasážích věnovaných této fázi Ripkova života diplomant opět systematicky a 

s přehledem ukázal celou složitost postavení české západní emigrace a roli, kterou v ní Ripka 

sehrával. Ten v první fázi opět využil svých kontaktů a rozvinul rozsáhlou zpravodajskou 

činnost. Byl členem Československého národního výboru v Paříži, později působil jako státní 

tajemník a ministr londýnské vlády, účastnil se jednání o československo-polskou federaci, 

byl ve styku se sovětskými diplomaty, navázal kontakt s Francouzským národním výborem, 

ale působil i dovnitř československého odboje, usilovalo formování nové struktury 

politického stranictví a posléze se zabýval i úvahami o politickém uspořádání střední Evropy 

a postavení svobodného Československa po světové válce. Opět se i v těchto momentech 

ukazuje, jak hluboká dúvěra panovala mezi ním a Benešem. Ripka vyvíjel v řadě případů 
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vlastní iniciativu, aniž by se dostal, narozdí1 od jiných, do konfliktu s Benešem. Tolik snad 

k obsahu předložené práce. 

Na tomto místě není třeba připomínat podrobněji všechny momenty, jichž se 

diplomant dotkl. Prezentací aktivit jedné konkrétní osobnosti přispěl k hlubšímu objasnění 

obecnějších otázek národních dějin. Provedl to nenásilnou cestou, i když je třeba vidět, že mu 

to samotný předmět jeho zájmu Hubert Ripka, jako typický homo politicus, značně usnadnil. 

Práci diplomant vědomě ukončil rokem 1945, který byl přelomem nejen v životě Ripkově, ale 

i v živote české. resp. československé společnosti. Pokud snad něco v práci chybí, pakje to 

snad hlubší zamyšlení nad motivací Ripkových aktivit. Podle mého soudu nestačí jen 

poznámka o ctižádosti, která mohla být jedním z motorů jeho jednání. O konjunkturalismu 

však nesvědčí ani jeho vystupování po roce 1945, ani jeho osudy po roce 1948. 

Několik poznámek k vnější stránce práce. Je psána živým, velmi poutavým jazykem, 

bez zbytečných odboček a exkursů. Jen v některých pasážích bych omezil užití Ripkova 

jména v postavení podmětu. Čeština nemusí explicitně vyjádřit podmět tam, kde to kontext 

umožňuje. Poznámky jsou zpracovány velmi pečlivě, nejde jen o poznámky odkazovací, ale 

reflektující z řady aspektů obsah základního textu. Práce je doplněna obsáhlou dokumentární 

přílohou, obsahující ukázky Ripkovy publikační činnosti, ukázky korespondence, ale i 

celkové bibliografické soupisy jeho článků, přehled veřejných přednášek a další informace o 

jeho životě a díle. Předložená životopisná studie působí vyzrálým dojmem, překračuje 

požadavky kladené na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. 
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