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Osobnost divizního generála Ondřeje Mézla - Andreje Gaka není širší veřejnosti příliš známa, 
a přece patří k významným představitelům československého vojenského odboje a diplomacie 
v letech 2. světové války. Obsáhlejší biografické zpracování jeho životních osudů zatím 
chybí. Dva vojenští historici 2. československého odboje E. Stehlík a Z. Vališ mu věnovali 
dva medailonky slovníkového typu. Proto se Jan Mengler podjal ve své bakalářské práci 
aktuálního úkolu, když se rozhodl zaplnit toto bílé místo v galerii významných představitelů 
odboje. Učinil tak s nevšedním osobním zaujetím. Nepodlehl pokušení prezentovat generála 
Mézla-Gaka jako osobnost, do níž se "zamiloval", ale přistupuje k zpracování jeho biografie 
s potřebnou střízlivou kritičností. Nenapsal oslavný životopis, prezentuje pozitivní ale i 
problematické stránky Mézlovy-Gakovy vojenské kariéry a nejpodrobněji analyzuje -
oprávněně - jeho činnost ve funkci velitele československé vojenské mise na Středním 
Východě. 

Bakalářská práce je tudíž z hlediska poznávací hodnoty v mnohém ohledu průkopnická. Její 
autor se badatelsky opřel nejen o znalost relevantní odborné literatury, ale zejména o původní 
archivní výzkum ve fondech Vojenského ústředního archivu - Vojenského historického 
archivu a také ve fondech Archivu Ministerstva zahraničních věcí. Prokázal, že je schopen 
primární historické prameny kriticky interpretovat a především to jej odborně kvalifikuje. 

Bakalářskou práci rozčlenil logicky. Po vylíčení Mézlovy-Gakovy meziválečné vojenské 
kariéry v Československé armádě, která podmínila a předurčila jeho působení ve vojenské 
složce československého odboje za 2. světové války, se soustředil na problematiku jeho 
odchodu do exilu, dále postihuje, jak obtížné je pro absenci pramenného materiálu zachytit 
jeho činnost ve funkci vojenského zmocněnce pro Balkán. Hlavní badatelský zájem, jak již 
zdůrazněno, představuje velmi podrobné vylíčení činnosti generála Mézla-Gaka ve funkci 
velitele čs. mise v Jeruzalémě. V této fázi práce na biografii to považuji za správné, neboť šlo 
o nejvýznamnější část Mézlova působení za 2. světové války. Jan Mengler se úspěšně 
vyrovnal i s konfrontací dvou osobností Mézla-Gaka a Karla Klapálka. 

Mézlova-Gakova činnost ve funkci velitele československé mise u Nejvyššího spojeneckého 
velení není pramenně adekvátně doložena a v další práci nad zvoleným tématem, která je pro 
Jana Menglera jakýmsi morálním imperativem tu čeká obtížný úkol. Jan Mengler se jistě 
chopí i výzvy, aby podrobněji zachytil Mézlovy osudy poválečné a hlavně jeho léta emigrační 
po roce 1948, v nichž strávil posledních 20 let svého života. 

Jan Mengler předložil k obhajobě práci, která svými parametry, odbornými i formálními 
nesporně naplňuje požadavky, které jsou na práce tohoto druhu kladeny. Ba je překračuje. 
Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena jako práce výborná . 
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