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Bohumír Šmeral byl politickou osobností, která spoluutvářela politické prostředí v bouřlivé 

první polovině 20. století. Autor Martin Lipš se chopil tématu metodou komparace s dosud 

vydanou literaturou. Práce je rozdělena do dvou částí. První popisuje a vysvětluje životní cestu 

a přesvědčení Bohumíra Šmerala. V té druhé se autor zaobíral pohledem vědce a Šmeralova 

životopisce v jedné osobě, Jana Galandauera, na postavu socialistického politika.   

Výstavba práce je logická, chronologicky řazena a přináší pohled na zlomové okamžiky 

prvoválečných a prvorepublikových dějin v nejvyšších patrech socialistického hnutí. 

Bakalářská práce je napsána čtivou formou bez faktografických a pravopisných nedostatků, což 

nebývá samozřejmé. 

V první části autor podrobně popisuje politický rozvoj mladého studenta práv v dobách 

rakousko-uherské monarchie bezprostředně před Velkou válkou. Část práce je orientována na 

Šmeralovo přesvědčení o jediném bezpečném vývoji Českých zemí a to v rámci setrvání ve 

společném státě s Rakouskem a současně nadřazenost socialistických myšlenek národnostnímu 

boji. 

Práci je nutné vytknout několik zásadních vad. Tou nejvýraznější je velmi omezený výběr z 

dostupné literatury a naprostá absence jakýchkoliv pramenů. Výjimkou jsou dvě práce Šmerala 

nebo edice jeho projevů, které se v textu celé práce prakticky neprojeví. Z toho pramení 

povrchní zpracování „austromarxistického konceptu“, kterému se práce věnuje v poměru 

k rozsahu pouze na několika málo stranách. Novější publikace k tématu by autorovi pomohly 

k lepší orientaci v problematice, neboť by dostal patřičný rozhled a možnosti porovnání s jinými 

proudy politické scény. Kniha Zdeňka Kárníka z roku 1996 s názvem „Socialisté na rozcestí. 

Habsburk, Masaryk či Šmeral“ závěry bakalářské práce popisuje a vyčerpávajícím způsobem 

se zaobírá vývojem proudů válečné politické scény, ale tato práce, jako i další k tématu, nebyla 

zohledněna.  

Využití rozhovoru se špičkovým vědeckým pracovníkem je sice zajímavou metodou získání 

pohledu a názorů na řešení problému, které si autor zvolil. Takový rozhovor by měl závěry 

vědecké činnosti doplnit, ale neměl by zastínit samotnou výzkumnou práci. Totéž platí o 

popisech vedení rozhovoru, které snad není nutné rozepisovat do několika stran. „Již před 

samostatným interview bylo třeba domluvit místo a čas setkání, aby byl rozhovor pro 

respondenta co nejpříjemnější. Výběr času a místa jsem proto nechal na respondentovi. 

Respondent se sám nabídl sejít se u něj doma, kde má k dispozici svůj archiv, kdyby bylo potřeba 

při interview něco dohledat. Tuto variantu jsem nakonec přijal. Před interview jsem 

respondenta seznámil s cílem mé práce a upozornil ho na použití diktafonu během rozhovoru. 

Respondenta jsem ale cíleně neseznámil s jádrem výzkumu, abych předešel ovlivnitelnosti 

odpovědí.“ Proč autor nevyužil nabízeného archivu v předložené práci, nebo proč by měl být 

ovlivněn respondentův pohled na austromarxistický koncept Bohumíra Šmerala, už není 

vysvětleno. 



Další výtkou je použití nadpisů. Na čtyřicet pět stran čistého textu (kromě úvodu a závěru) 

použil autor vyjma nadpisů kapitol dalších dvacet podnadpisů, což text namísto zpřehlednění 

rozdrobilo. Prázdné stránky za každou kapitolou rozsah práce neúměrně rozšiřují co do počtu 

stran, aniž by to bylo nutné. Je patrné, že práce byla napsána ve spěchu a bez důkladnějšího 

rozmyšlení látky, včetně výběru obrazové přílohy a citací.  

Po formální stránce práce splňuje podmínky obhajoby a hodnotím ji stupněm dobře. 
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