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“Vytěsněná apokalypsa – česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed” 

předkládané v roce 2019 na Ústavu českých dějin FF UK. 

 

I. Stručná charakteristika práce 

Předkládaná disertační práce se zabývá tématem dějin a paměti konce drudé světové války 
v českých zemích a to na příkladu ústupu a zajetí německé skupiny armád Mitte v první 
polovině května 1945. V průběhu této doposud velmi málo probádané epizody z dějin druhé 
světové války, která byla největší vojenskou operací v soudobých dějinách tuzemského 
zeměpisného prostoru, nejenže skončilo svou válečnou pouť na osm set tisích vojáků 
ozbrojených sil nacistické Třetí říše (a to mnohdy ještě velmi dlouho po oficiálním datu 
ukončení evropského válečného dění), ale jak autor velmi trefně poukazuje, tato událost se 
stala jednou z nejzamlčovanějších skutečností v následné hře „politiky pamětí“ (i dějin) 
následujících desetiletí a to fakticky až na práh dnešních dnů. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Jak je dílem již naznačeno výše, okamžiky „velkých dějin“ v českém prostředí mívají 
v kolektivní paměti a v syntetizující historiografické produkci poněkud jiné „oficiální“ 
vyznění a celkový narativ, než jak se ukazuji při detailnějším, komplexním a především 
nestranném historickém pohledu. Autor při bádání nad tématem konce druhé světové války 
v českých zemích a roli německých ozbrojených sil zúročuje svůj dlouhodobý zájem o tuto 
problematiku a předkládaná práce je symbolickým vyvrcholením jeho snah v podobě 
shrnutí historiografického a dílem i pamětního obrazu především rámců a strategií, které je 
formovaly a doposud formují. Takovýto pokus z mého pohledu zaslouží velkou míru uznání, 
neboť se za ním skrývá nejen obrovské množství drobné – a místy až minuciózní – 
badatelské práce, ale svým pojetím je velmi výrazným příspěvkem do debaty o charakteru 
doby „na pomezí věků“ – tj. na sklonku války druhé světové a počátků války studené (a  na 
konci období nacistické okupace a v počátích formování tzv. lidovědemokratických režimů 
ve střední a východní Evropě). 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

Na základě podrobného prostudování předkládané disertační práce jsem dospěl k závěru, že 
se jedná o velmi plastické a neschématické vylíčení historického tématu, které (slovy 
historika Jana Křena) plně naplňuje definici „bílého místa“ v dosavadním zpracování obrazu 
dějin konce druhé světové války na území českých zemí a po s důrazem na sledování situace 
nacistických vojsk. Vzhledem k tomu, že na území bývalého Československa a zejména pak 
českých zemí bojové operace druhé světové války byly vedeny doslova „do poslední vteřiny“ 
a jak autor dle mého soudu velmi přiznačně – konstatuje, často oficiální datum 8. května 
1945 běžně překročily, jedná se o velmi významný příspěvek a posun v bádání nad tímto 
dějinným okamžikem, jak jsme na něj ve většinovém pohledu zvyklí. Autorovi se podle mého 
soudu velmi zdařilým způsobem podařilo dekonstruovat poněkud uměle vytvořený a 
statický obraz „oddělenosti“ válečného dění a poválečné mírové etapy (v tuzemském 
prostředí však obraz velmi zažitý), což, jak velmi fundovaně poukazuje zejména na základě 
archivních výzkumů, neodpovídá dobové realitě jak v časovém, tak i prostorovém rámci: 
rozhodně neplatí, že by se v na půdě českých zemí nebojovalo i po oficiálním datu a čase 



ukončení války, podobně pak neplatí, že by se po drtivé většině území českých zemí 
nepohybovala vojska znepřátelených stran (vedle statisíců dalších aktérů „v pohybu“ - např. 
příslušníků spojeneckých armád, válečných uprchliků, zajatců, vězňů z koncentračních 
táborů apod.) 

Práce disponuje přehlednou a promyšlenou strukturou skládající se z několika částí. V části 
první autor popisuje detailně výsledky svého bádání nad ústupem německé skupiny armád 
Mitte v květnu 1945, dále pak přibližuje vnitřní „anatomii“ této vojenské formace, což je 
vzhledem k torzovitosti pramenného materiálu někdy velmi svízelný úkol; dále pak se 
zabývá mezinárodními okolnostmi bezpodmínečné německé kapitulece v Remeši a jejího 
vlivu na situaci v českých zemích. Následně autor rekapituluje otázku vztahu německého 
ústupu a tzv. českého povstání a mocenského nátlaku sovětských míst na čs. politickou 
reprezentaci. V části závěrečné pak autor spíše shtnutím hlavních tendencí a pamětních 
strategií líčí formování a proměny obrazů německého vojenského ústupu v české 
historiografii, učebnicích dějepisu a populární kultuře (s důrazem na krásnou literaturu a 
filmografii). Ze samotného textu je jednoznačně patrné, že autor jako zkušený historik 
dokáže velmi dobře a přitom i srozumitelně nastínit a popsat jak svá badatelská východiska, 
tak prostřednictvím analýzami podepřené argumentace i následné dokáže formulovat 
precizní, střízlivé a přitom inovativní závěry. Svůj poměrně ambiciózní cíl práce tak autor 
dokáže v celku naplnit. 

Po formální stránce je práce zpracována na solidní úrovni odpovídající standartu 
tuzemských disertačních prací sepisovaných v historických oborech a dalo by se v nadsázce 
říci, že svému vojensko-historickému tématu „navzdory“ je psána velmi srozumitelným 
stylem a čtivým jazykem. Je navíc chválihodně doplněna nejen seznamem dobových zkratek 
(týkajících se zejména německé armádní terminologie), ale také řadou textových a 
obrazových příloh, které samotný text velmi vhodně doplňují a oživují. Pouze drobnou výtku 
bych měl pouze k mapový přílohám č. 5 až 9, neboť u nich není jasné, z jakého zdroje 
pochází, resp. kdo je případně jejich autorem. 

Autor se při svém bádání opírá o širokou škálu primárních pramenů– zvláště je pak třeba 
ocenit archivní zdroje jak z českých (NA, VÚA, Archiv ČT, Archiv hl. m. Prahy), tak i 
zahraničních institucí (CAMO v ruském Podolsku, vojenský Bundesarchiv ve Freiburgu, 
NARA ve Washingtonu, německý Stadtarchiv Kötzing, britský National archive v Kew). Autor 
se také opírá o velké množství sekundární literatury – taktéž jak tuzemské, tak i zahraniční 
provenience – která tvoří velmi reprezentativní soubor umožňující autorovi zasadit jeho 
analýzy a interpretace do širokého dobového kontextu a dosavadního stavu bádání. Jak na 
šíři záběru, tak i ze způsobu využití dostupných pramenů a literatury je patrné, že autor 
patří nejen mezi již zkušené a zavedené historiky-badatele, ale zároveň prokazuje, že se 
jedná o jednoho z největších tuzemských expertů na danou problematiku.  

Při svých analýzách a interpretacích se autor opírá o tradiční historické postupy – zejména u 
archivních bádání – a výsledkem je pokus o shrnutí dosavadního stavu bádání nad situací 
německých vojsk v květnu 1945 na českém území (v širokém dobovém kontextu), zároveň 
se ale snaží o inovativní přesahy do problematiky dějin a paměti – tj. hledání významů a 
strategií prezentace dobové „skutečnosti“ (případně dokonce její tabuizace) po roce 1945 
směrem do současnosti. Obě tyto roviny práce se mu podle méhou soudu daří velmi dobře 
doplňovat, byť jak autor sám naznačuje, jak rovina ryze „historická“ (tj. pokračování 
v historické rekonstrukci pobytu německých armád a jejích protagonistů u nás) tak zejména 
„historicko-pamětní“ část (která je spíše letmým nástinem) skýtají velkým potenciál 
k bádání i do budoucna. Celkově text disertační práce Tomáše Jakla považuji za velmi 
vyzrálý, promyšlený a organicky působící celek, který vznikl na základě autorova 
dlouhodobého úsilí a který je velmi cenným příspěvkem k dosavadnímu poznání 
problematiky válečných a poválečných dějin českých zemí, potažmo dějin Československa. 



IV. Dotazy k obhajobě 

V jakém směru je podle autora možné rozvíjet další bádání nad tématem směrem do 
budoucna? 

Jaké jsou limity (či přednosti) bádání ve fondech zahraničních archivů ve vztahu k tématu? 
Zdali se tématem zabývají i další badatelé v zahraničí a jestli je dle autora reálně možná 
např. syntetizující mezinárodní komparace pohledů na danou problematiku? 

Jaké další prameny by bylo možné využít při zkoumání proměn paměti ústupu německých 
vojsk v květnu 1945 napříč českými zeměmi? Existují o tom nějaké zahraniční práce či 
bádání? 

 

V. Závěr  

Na základě výše uvedených skutečnosti považuji předložený text za dílo, které splňuje 
požadavky kladené na disertační práci, a proto jej doporučuji k obhajobě a předběžně jej 
klasifikuji jako „prospěl“. 

 

 

 

15. 5. 2019 doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 


