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Alena Buršíková se ve své práci zaměřila na jeden z nejvýznamnějších oděvních 

podniků éry první československé republiky – společnost Nehera, oděvní služba v Prostějově 

a na změny, kterými podnik procházel v období 1945 – 1948. Do středu svého zájmu 

postavila problematiku národní správy, proces znárodnění, začlenění oděvní společnosti do 

nově vytvořeného národního podniku  (OP Prostějov), jeho následné fungování a změny 

v managementu ve všech etapách této rozsáhlé transformace. Značnou pozornost věnovala 

v úvodních kapitolách i osudům Jana Nehery a jeho podnikatelským strategiím v letech 

předmnichovské republiky a vlastnickým změnám, které společnost  zasáhly v letech 

nacistické okupace. Autorka prokázala slušnou orientaci v existující odborné literatuře a 

vlastní výzkum opřela o široké spektrum archivních pramenů – celkem využila fondy ze 4 

archivů (MZA Brno, ZA Opava, SOA Prostějov, NA Praha).  

Za největší přínos práce lze označit postižení změn manažerského vedení podniku, 

které v celém sledovaném období jasně kontrastuje s praxí prvorepublikové éry. V případě 

jmenování národních správců  autorka citlivě poukázala na problematiku míry kolaborace 

domácích podnikatelských elit. Ačkoliv Jan Nehera zjevně přistoupil v roce 1942 k fůzi své 

společnosti s německou společností pod přímým nátlakem ( věznění na olomouckém 

gestapu), jeho spolupráci s Němci v rámci nové firmy Hanisch & Co , ani značný 

podnikatelský zisk z toho plynoucí zpochybnit nelze. Tyto skutečnosti zjevně zvažovala i 

závodní rada, která však nakonec J. Neheru sama navrhla na post národního správce, což 

autorka interpretuje jako důkaz loajality zaměstnanců vůči Neherovi a jako důkaz jeho 

profesní autority ( s. 41). Autorka přesvědčivě dokládá, že nejen při jmenování národní 

správy, nýbrž i po zřízení národního podniku zůstalo hlavním kritériem jmenování do 

vedoucích funkcí podniku  odborná způsobilost kandidátů, byť o jejich zvolení rozhodovala 

celá řada institucí. V představenstvu a na postech ředitelů národního podniku figurují 

„odborníci rekrutující se z oboru“, většinou manažeři znárodněných společností (profily 3 

členů představenstva, s.60-61). Ke změně v tomto ohledu  dochází teprve v souvislosti 

s únorovým převratem.  



Velice pozitivně hodnotím i kapitolu věnovanou podniku Jana Nehery v letech 

nacistické okupace, která tvoří jakousi předehrou poválečných změn. Autorka zde velice 

zdařile zachytila  proces germanizace výrobní části Neherovy společnosti (nucená fůze se 

společností Roberta Hanische v roce 1942, vytvoření nové společnosti Hanisch & Co, nad 

kterou Nehera ztrácí majoritní vliv s. 24-29) a zároveň si uvědomila přímou provázanost mezi 

arizačním a germanizačním procesem, kdy původní židovský oděvní podnik Salomon Trau 

(arizátorem R.Hanisch) se stal nástrojem kapitálového průniku do společnosti české (s. 25-

27).  

Na práci neshledávám žádné zásadní nedostatky ( formality protektorát- Protektorát, 

mírná roztříštěnost textu), Alena Buršíková předložila zdařilou, pramenně široce založenou 

bakalářskou práci, kterou doporučuji k úspěšné obhajobě, dle mého názoru zasluhuje 

hodnocení výborně.  
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