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Jan Mengler: Divizní generál Ondřej Mézl- Andrej Gak a jeho působení v letech druhé 
světové války 

Jan Mengler si za téma své bakalářské práce zvolil významnou osobnost divizního 
generála Ondřeje Mézla (Andreje Gaka), přičemž hlavní svůj zájem soustředil na jeho 
působení v různých vojenských a vojensko-diplomatických funkcích za druhé světové války. 
Hned v úvodu je možné konstatovat, že při volbě tématu bakalářské práce měl autor šťastnou 
ruku. Neexistuje mnoho vojenských osobností, jež by v určitém období našich novodobých 
dějin sehrály tak důležitou roli a přitom by bylo o jejich životních osudech známo tak málo 
jako je tomu v Mézlově případě. V neposlední řadě pak i to málo, co bylo dosud publikováno, 
nevyznívalo pro generála Mézla právě příznivě. Před autora tato skutečnost postavila 
zajímavou výzvu. Ajá se domnívám, že v ní obstál se ctí. 

Autor svou práci rozdělil do sedmi kapitol, které postupně mapují generálův život od 
narození po dobu strávenou v rakousko-uherské uniformě, dále jeho působení v čs. legiích 
v letech první světové války, jeho meziválečnou vojenskou kariéru, vstup do druhé světové 
války, jeho působení v čele Československé vojenské mise v Jeruzalémě, Československé 
mise u SHAEF a osudy po roce 1945, včetně odchodu do exilu v USA. Naprosto klíčovou 
kapitolou je kapitola pátá věnující se právě působení generála Mézla na Středním východě, 
která tvoří prakticky dvě třetiny Menglerovy bakalářské práce. Zejména zde autor prokázal, 
že je schopen bez problémů pracovat jak s pramennou základnou (zejména fondy Vojenského 
ústředního archivu), tak rozsáhlou literaturou k tématu, včetně literatury memoárové. Na práci 
Jana Menglera je vidět, že si autor postupem času vytvořil k osobnosti Ondřeje Mézla 
pozitivní vztah, což by mohlo být z hlediska objektivity jeho závěrů na závadu. Nicméně 
právě v této souvislosti oceňuji, že se Jan Mengler hrozícímu "střetu zájmů" vyhnul a hodnotí 
generála Mézla a jeho činnost s patřičným odstupem a objektivně. Právě proto bych si velmi 
přál, aby autor ve svém poznávání generálovy osobnosti pokračoval i nadále při tvorbě své 
diplomové práce. Otázek spojených s Mézlovou osobou totiž existuje ještě celá řada. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, bakalářská práce Jana Menglera pochopitelně nemohla 
vzhledem ke svému rozsahu postihnout všechny momenty života divizního generála Ondřeje 
Mézla. Přesto již v této podobě představuje i pro vojenského historika, který se problematikou 
vojenských elit prvorepublikové armády dlouhodobě zabývá, zajímavý příspěvek k bližšímu 
poznání této neprávem opomíjené osobnosti. Pokud bych chtěl Menglerově práci přece jen 
něco vytknout je to jednak poněkud nepřehledné členění podkapitol (osobně bych se přikláněl 
k tomu očíslovat je systémem 2.1.1., 2.1.2. atd.) a pak občasné chyby ve vojenské 
terminologii. Ani v jednom z těchto dvou případů nejde o výhrady zásadní a lze je snadno 
odstranit. V neposlední řadě je nutno zmínit, že s vojenskou terminologií se nepotýkají jen 
studenti Filozofické fakulty UK, ale i jejich mnohem starší kolegové, kteří již mají 
vysokoškolské studium mnoho let za sebou a v oboru řadu let publikují. 

Práce Jana Menglera podle mého názoru splňuje všechny nároky kladené na 
bakalářskou práci a doporučuji ji proto hodnotit jako výbornou. 
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