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Tomáš Jakl: Vytěsněná apokalypsa – česká reflexe ústupu 

německé skupiny armád Střed 

předložené na Ústavu českých dějin v r. 2019 

I. Hodnocení celého doktorského studia  

- T. Jakl plnil atestace PGS studia podle svého schváleného studijního plánu, se školitelem byl 

v trvalém a pravidelném kontaktu, který byl dialogem o možných metodách zpracování 

tématu a jeho historických a historiografických kontextech.  

T. Jakl má také bohatou publikační činnost, je autorem či spoluautorem nebo editorem 14 

publikací: 

1. Gustav Svoboda: Název 1. československá divize ve Francii (1939-1940).sestavil Jakl, 

Tomáš. Ministerstvo obrany CR - Prezentacni a informacni centrum MO, 2010. 

2. Jakl, Tomáš, Barikády a bojiště Pražského povstání.  Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014.   

3. Jakl, Tomáš: Boj za svobodu 1938-1945 : obrazová kronika Ministerstvo obrany 

České republiky - Agentura vojenských informaci a služeb, 2005. 

4. Jakl, Tomáš – Panus, Bernard -  Tintěra, Jiří : Czechoslovak armored cars in the First 

World War and the Russian Civil War. Atglen, PA : Schiffer Publishing Ltd, 2014 

5. Jakl, Tomáš -  Junek, Marek: České národní povstání 1945 : katalog k výstavě konané 

na Staroměstské radnici v květnu 2010. Praha : Národní muzeum, 2010. 

6. Jakl, Tomáš: Hrdinové z Londýna : českoslovenští krajane ve Velké Británii v prvním 

odboji. VHÚ Praha 2016. 

7. Jakl, Tomáš – Státník, Dalibor: Květen 1945 na Mělnicku. Praha, Mladá fronta 2011. 

8. Jakl, Tomáš, Květen 1945 v českých zemích : pozemní operace vojsk Osy a Spojenců, 

Praha 2004. 

9. Jakl, Tomáš: Květnové vítezství : konec skupiny armád Střed. Praha 2015. 

10. Marek, Jindřich – Pejčoch, Ivo -  Plachý, Jiří -  Jakl, Tomáš:  Padli na barikádách : 

padli a zemřeli ve dnech Pražského povstání 5.-9. kvetna 1945. VHÚ Praha 2015.  

11. Jakl, Tomáš: Prahou pod pancířem povstalců, Praha 2010. 

12. Jakl, Tomáš, Čvančara, Jaroslav: Voláme na vlně 415 metru : Praha 3 v Pražském 

povstání : katalog k výstavě. Praha 3, USTR, VHU Praha 2015. 

13. Jakl, Tomáš a kol.: Zborov 1917-2007MNO ČR 2008. 

14. Jakl, Tomáš - Polčák, Zdenek - Galandauer, Jan – Hejl, Alexandr – Orian, Edmund :  

Zborov 2. cervence 1917 : den zrodu armady . MNO ČR 2017.  

A vedle toho řady článků, studií a kulturních aktivit. Připomenout je možné jeho výrazný 

odborný podíl na inscenaci hry Rudolfa Medka Plukovník Švec uvedené ke 100. výročí 

vzniku ČSR v pražském Národním divadle či jeho aktivity kolem ochrany či obnovy 

paměti československých legií na Rusi, kam vcelku pravidelně dojíždí. 

T. Jakl studuje v kombinované formě studia, což je vcelku přirozeně především časová 

limita pro studium. Jeho přímé pracovní vytížení na Vojenském historickém ústavu bylo 

zejména v posledních třech letech enormní, související především se stěhováním VHÚ do 



jiných prostor, vynucené potřebou celkové rekonstrukce jeho budovy u Vítkova i 

s oslavami 100. výročí ČSR. 

II. Celkové zhodnocení disertační práce  

Není úkolem školitele disertační práci po jejím předložení přímo posuzovat. To je úkolem 

oponentů, kteří své připomínky vyslovili ve svých posudcích. Školitel může a musí upozornit 

na skutečnost, že na konečné formě práce se výrazně spolupodílelo skutečně výrazné pracovní 

vytížení studenta v posledních letech, v nichž mohla také konečná podoba disertační práce 

vznikat. Z výše uvedeného přehledu Jaklovy publikační činnosti je sdostatek zřejmé, že na její 

zpracování byl – ohledně vlastní vojenské historie – připraven velmi dobře, což se také na ní 

projevilo. Jak vyplynulo z diskusí se školitelem, bylo třeba uvést řadu faktografických detailů, 

protože s nimi bylo poté v historické paměti, odborné i té kulturní, především z ideologických 

důvodů manipulováno. Zmíněný časový tlak se ovšem projevil v jisté mechaničnosti 

propojení obou částí práce, tedy popisu a zhodnocení ústupu skupiny armád Střed z česko-

moravského prostoru a jejími pozdějšími interpretacemi a hodnoceními. Přesto práce přináší 

poznatky dosud neznámé. 

III. Závěr  

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěl  
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