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Znárodnění představuje vážné historiografické téma,  které prožívá po desetiletích 

ideologizace a absence seriózního bádání velmi pozitivní rozvoj. Hlavním přístupem k tématu 

však v minulosti stejně jako v současnosti je přístup „shora a zvenčí“. Znárodnění je 

zkoumáno jako fenomén právní, politický ba i sociální, principiálně však pod prismatem 

dokumentů státní správy, samosprávy a grémií KSČ nejrůznějších úrovní. Alena Buršíková 

zvolila přístup opačný – „zdola a zevnitř“, což neznamená, že dokumenty státní správy 

nechala zcela stranou. Prameny „z vnějšku“ se jí staly funkčním komplementem písemností 

znárodněné firmy samotné. Výsledkem práce je pozoruhodná „case study“ dávající pochopit 

proces vyvlastnění jednoho z nejvýznamnějších domácích oděvních podniků. 

Jestliže pramenná základna zahrnuje prakticky všechny relevantní archívní fondy, 

doplnit ji snad bylo možné jen dílčím způsobem ve Všeodborovém archivu, tak množství 

použité literatury by jistě bylo možné rozšířit, třebaže připouštím, že hlavní diskurzivní práce 

autorka zachytila, úplná je pak  literatura týkající se podnikání v oděvním průmyslu a Nehery 

samotného.   

Výstavba práce je konsekventní, na velmi pěkně zpracovanou podkapitolu o vzniku, 

podnikání a produkci firmy Nehera, navazuje podkapitola o vzniku a činnosti konkurenční 

židovské firmy Salomon Trau,  jež byla „arizována“ známým nacistickým aktivistou 

Robertem Hanischem. První kapitola pak graduje analýzou nucené fúze firem Nehera a 

Hanisch, znamenající marginalizaci Jana Nehery, jako vlastníka i manažera.  

Kapitola druhá, věnovaná národní správě, je výrazem specifických okolností přechodu 

firmy do státního vlastnictví, neboť se jednalo o opatření vůči vlastníkovi nepřátelského 

majetku podléhajícího konfiskaci, jehož firma Nehera tvořila jen část. Následně tudíž došlo 

k disloluci bývalé firmy Hanisch, Neherova část byla propuštěna původnímu majiteli, aby 

následně padla pod znárodnění (kapitola třetí).  Postátněním však práce nekončí, sleduje 

vývoj národního podniku až do roku 1948. Mapuje koncentrační tendence organizované státní 

správou, které znamenaly přičleňování dalších menších provozů. Dává nahlédnout fungování 

nového  managementu a jeho kompetencím.  Závěry práce jsou relevantní, ukazují, že každý 

případ znárodnění je jiný, hrají v něm rozličnou roli zaměstnanci – nikoliv bezvýznamnou). 



Nehera je jedním z podnikatelů,  jehož prestiž byla tak velká, že mohl zůstat zaměstnancem 

„svého“  podniku i po znárodnění.  

 

Práce je nesporně hodnotným příspěvkem jak k dějinám regionálním, tak i poznání 

procesu znárodnění, je důkazem toho, že na vyvlastňovací procesy let 1945-1948 lze sotva 

použít jednotnou právními předpisy vymezenou šablonu. Jelikož autorka  prokázala schopnost 

tvůrčí historické práce, doporučuji  její dílo k úspěšné obhajobě. 
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