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Diplomant si zvolil jako téma své práce osobnost předního sociálně-demokratického 
politika Gustava Habrmana. Tato postava v sobě skrývá mnohá lákadla, v řadě ohledu působí 
daleko "přitažlivěji", než jiní levicoví předáci, na druhou stranu v sobě nese však mnohá 
úskalí a problémy, s nimiž je velmi obtížné se badatelsky vyrovnat. Diplomant se snažil 
lákadlům nepodlehnout, což se mu poměrně zdařilo, a s problémy se odpovědně vypořádat. 
Zajisté by bylo možno ještě mnohé na předkládané práci zlepšit, již na úvod však musím 
konstatovat, že se jedná o text nesporné kvality. Hovořím-li o lákadlech, pak mám především 
na mysli dva faktory, předně značně dynamický Habrmanův život, jen málokterý sociálně 
demokratický předák, samouk, bez formálního vzděláni, se s takovou rozmáchlostí pohyboval 
po Evropě i po Spojených státech, a vyrovnával se jak s otázkou jazykovou tak vlast nim 
sociálním etablováním. V tomto může Habrman působit téměř jako romantický hrdina. 
Druhým svodem je pak existence jeho pamětí. Je zřejmé, jak obtížné je nepodlehnout tomuto 
typu pramene. Domnívám se, že se Lukáš Šlehofer i s tímto problémem vypořádal dobře a 
k memoárům projevil dostatečný kritický odstup, v mnoha případech je ovšem neměl s čím 
konfrontovat, a tak alespoň pracoval zdařile s metodou analogie, a to především na základě 
existující odborné literatury. Tím se dostáváme k druhému problému, a to je neexistence 
Habrmanovy osobní pozůstalosti a vůbec relativně málo jeho materiálů, což je dáno patrně 
několika faktory, jednak brzkým datem jeho skonu, a snad také tím, že sociálně demokratičtí 
předáci jevili poněkud menší tendenci k tomu budovat si své archivy, než jejich pravicoví 
kolegové. Materiály Habrmanovy osobní provenience nejsou příliš zachovány, a tak musel 
diplomant sáhnout po vedlejších zdrojích informací. Domnívám se, že v tomto ohledu mohl 
svou heuristiku, především k období první republiky, ještě rozšířít a podívat se do řady jiných 
archivů (Archiv Ústavu TGM, Archiv Národního muzea, Archiv Kanceláře prezidenta 
republiky etc.), kde by nalezl o Habrmanovijistě nejednu informaci. Tento úkol mu tedy zbyl 
na příští bádání, protože v tématu jistě bude ještě pokračovat. 

Předkládané diplomová práce si vytkla za cíl nejen sledovat Habrmanův životaběh, ale 
také se zamyslet nad jeho ideovým zráním, a zároveň nad vnitřními posuny uvnitř rakouské, 
českoslovanské a československé sociální demokracie. Šlehoferův studijní pobyt ve Vídni mu 
umožnil seznámit se bohatou literaturou k celorakouskému socialistickému hnutí a jistě mu 
toto studium implikovalo řadu badatelských otázek. A tak můžeme sledovat ideový vývoj od 
anarchistického bouřliváka po umírněného sociálního demokrata s vilou na Ořechovce. 
Habrman jistě nebyl výjimkou, řada dalších soudruhů prodělala podobné zrání. Právě pasáže, 
věnující se této problematice, považuji za velmi cenné a je dobře, že má o tuto problematiku 
zájem člen nejmladší badatelské generace. Česká historická věda si jistě nemůže v posledních 
letech stěžovat na nedostatek zájmu o levicovou tématikou, zdá se však, že přitažlivější se jeví 
krajní levice a sociální demokracii není věnován zdaleka takový zájem. I z tohoto důvodu 
považuji předkládanou práci, která by si jistě zasloužila ještě řadu prohloubení a 
propracování, za badatelsky přínosnou. Diplomovou práci Lukáše Šlehofera doporučuji velmi 
ráda k obhajobě. 
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