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Martina Lipše jsem měl v průběhu jeho dlouhého studia na FHS UK možnost poznat jako 
přemýšlivého studenta se širokými zájmy, proto jsem se odhodlal vyhovět jeho prosbě a 
nabídl mu téma bakalářské práce, o které v dnešní době není příliš velký zájem ani ze strany 
studentů ani od učitelů. Jistou roli sehrálo i to, že se kolega pečlivě připravil ke svému úkolu 
absolvováním příslušného semináře z programu historického modulu.  Postava Bohumíra 
Šmerala mne zajímala již v době studií, ale nikdy jsem se této problematice odborně 
nevěnoval. Doufal jsem, že se touto spoluprací dozvím něco bližšího o posledním období 
Šmeralova politického působení, jímž se práce, které jsem v průběhu desetiletí četl, příliš 
nevěnovaly. V tomto ohledu jsem byl posléze zklamán, kolega Lipš se do práce pustil 
relativně včas a nesporně s chutí, ale poměrně záhy ustoupil od původního plánu, a dobře 
udělal. Ukázalo se, že nejde jen o přečtení poměrně značné porce textů nepříliš záživných, ale 
také o porozumění souvislostem, které již pro dnešního mladého člověka nejsou příliš 
pochopitelné. Lipš mi také udělal radost, že si přečetl objemnou Peroutkovu knihu „Budování 
státu“ a dobře se v problematice zorientoval, ale uvízl v austromarxismu a v politickém 
bludišti rané první republiky a proto se rozhodl na éru bolševizace KSČ a následné působení 
B. Šmerala v kominterně rezignovat a soustředil se na koncept austromarxismu a Šmeralovu 
první porážku se zrodem první republiky. Dobře udělal, původní plán byl, mojí vinou, 
nerealistický. 
Větší část Lipšovy bakalářské práce tvoří tedy kultivovaná a kriticky komparativní kompilace 
dobře provedeného výběru z historické literatury Šmeralovi věnované. Vedle Peroutky zvolil 
Lipš  práce z šedesátých let, z éry normalizace a Hotmarovu studii publikovanou již za 
nového režimu. Výsledkem jeho zkoumání je poněkud překvapivé zjištění, že mezi 
jednotlivými studiemi, které byly napsány v diametrálně odlišné atmosféře, je mnohem menší 
rozdíl, pokud jde o hodnocení, než jsme očekávali. Kupodivu, z dnešního pohledu nejvíc 
podnětů přinesla solidní práce doc. Galandauera, publikovaná za normalizace. Odtud pochází 
nápad doplnit práci vlastním výzkumem. Původní plán samostatného archivního výzkumu se 
ukázal obtížně proveditelný, neboť příslušný archivní materiál byl za poslední desetiletí spíše 
rozptýlen než soustředěn, většina depositů je uložena mimo Prahu a část materiálů skončila 
v zahraničí. Aby taková práce měla smysl, potřebovali bychom podstatně více času, než bylo 
k dispozici.  
Vlastní výzkum Lipšův spočívá v dobře koncipovaném interview s doc. Galandauerem. Ku 
prospěchu bylo i to, že k této práci přistoupil Lipš až nakonec, když už měl materiál 
prostudovaný a velkou část práce sepsanou. Přistoupil tedy k interview náležitě připravený a 
výsledek této spolupráce pokládám za velmi zdařilý a trvale přínosný. Z textu je patrné, že 
původní hypotézy nebyly liché, že také doc. Galandauer sdílí představu o trvalém významu B. 
Šmerala pro české dějiny a to zejména v evropském konceptu. Šmeralův despekt vůči 
projektu budování Československého státu byl sice ojedinělý, ale je z dnešního pohledu 
srozumitelný a do jisté míry opodstatněný, stejně jako z vnějšího pohledu nepochopitelná 
proměna revisionisty z nejzarytějších v přesvědčeného stoupence Třetí internacionály 
nepostrádá při bližším seznámení s problematikou logiku, a ukazuje, že moderní socialismus, 



jehož inherentní součástí je internacionalismus, je neslučitelná s nacionalismem, jenž je od 
dvacátého století permanentně při spojení obou idejí ohrožen fašizujícími tendencemi, 
 
Po technické stránce je práce vcelku v pořádku, v textu sice zůstalo více překlepů a drobných 
jazykových nešvarů, než je zdrávo, ale ve srovnání s průměrem je tento výskyt méně 
alarmující a obvyklá zvěrstva se nevyskytují. 
Práci hodnotím jako zdařilou, doporučuji k obhajobě a navrhuji známku: velmi dobře.  


