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Posudek na disertační práci PhDr. Martina Nekoly „Demokrat Petr Zenkl (Od učitelství do exilu)“, 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav politologie, Praha 2012, 220 s. rkp. (včetně 

příloh) 

 

V předložené disertační práci se PhDr. Martin Nekola pokusil postihnout a vyložit důležité 

aspekty politické práce a osobního příběhu českého politika a představitele Československé 

strany národně socialistické PhDr. Petra Zenkla. Věnoval pozornost počátkům Zenklovy profesní 

dráhy, jeho působení jako učitele na obchodní akademii v Praze a prvním politickým krokům 

v komunální a sociální politice v Praze do roku 1914 a po první světové válce v pražské 

komunální politice v Karlíně a na pražském magistrátu až po konečnou fázi jeho působení 

v poúnorovém československém exilu po roce 1948. Autor si vzhledem k základnímu zadání 

práce postihnout šedesátiletou aktivní veřejnou a politickou kariéru Petra Zenkla položil řadu 

důležitých a zároveň problémových otázek dotýkající se klíčových etap a zlomových mezníků 

jeho života. Ve třech hlavních výkladových kapitolách a v řadě podkapitol se snažil poté M. 

Nekola poctivě a kriticky nalézat příslušné odpovědi. Pokud by bylo možné vygenerovat 

jednotící motto tohoto zkoumání,  dalo by se shrnout do teze, zda bylo možné Petra Zenkla 

zařadit mezi přední, úspěšné a také inspirativní české a československé politiky a státníky, či se 

jednalo spíše o schopného politického úředníka se silnou vazbou ke komunální politice a 

stranického byrokrata byť s pevným demokratickým a vlasteneckým profilem. Autor velmi citlivě 

vyvažuje a posuzuje jednotlivé etapy Zenklovy bohaté politické a veřejné činnosti. Dimenze 

výkladu Zenklova politického běhu života nesklouzávají ke zjednodušujícím a paušalizujícím 

hodnocením, která nabízejí někteří autoři či generační nebo političtí souputníci píšící o Zenklovi 

ve svých memoárech či jiných svědectvích. M. Nekola se snažil proniknout k jádru úspěšných i 

méně úspěšných období Zenklovy činnosti, zasazuje jeho působení, osobní postoje a 

rozhodování do širšího historického a politického rámce a souvislostí, což mu umožnilo přesněji 

vysvětlit i pozadí Zenklových postojových motivací či kariérních ambicí. Obraz politického života 

a příběhu Petra Zenkla a snaha porozumět i často konfliktní osobnosti Petra Zenkla nabývají tak  

v disertaci M. Nekoly mnohem širšího a hlubšího lidského rozměru, než byl dosud znám 

z biografických lexikonů či stručných politických životopisů. Zenklův životní příběh i politická 

dráha byly velmi bohaté a obsáhlé a měly také – vzhledem k Zenklovu demokratickému a 

vlasteneckému zaměření – svůj logický vývoj. Na počátku stál středoškolský učitel a komunální 

politik a sociální pracovník, který se vypracoval posléze na pozici pražského primátora a ministra 

dvou úřednických vlád – avšak v době pro československý stát a politiku velmi tíživé a 

dramatické. Jako představitel vlastenecké a demokratické Československé strany národně 
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socialistické a stoupenec politiky a programu obou prvních prezidentů T. G. Masaryka a E. 

Beneše se stal od 1. září 1939 do dubna 1945 vězněm nacistických koncentračních táborů. Po 

osvobození byl zvolen v letech 1945-1948 předsedou předúnorové národně socialistické strany. 

Od léta 1945 do května 1946 byl znovu jmenován na základě dohod stran Národní fronty 

pražským primátorem. Od června 1946 do února 1948 byl prvním místopředsedou vlády, které 

předsedal komunista K. Gottwald.  Pokus o udržení poválečné politické jednoty ať již na půdě 

vlády či Národní fronty byl velmi složitý a dramatický. Programové rozdíly a cíle stran, které se 

hlásily po roce 1945 k socialismu, byly natolik hodnotově odlišné a výrazné, že přinášely již od 

května 1945 řadu problematických situacích a dilemat, jak v záležitostech vládní politiky tak i 

v personálních vztazích. Petr Zenkl se netajil svým přirozeným antikomunismem, odmítal zásady 

politického násilí a revolučního radikalismu, které vyčítal komunistické ideologii, kritizoval 

politické praktiky a mocenské ambice komunistů. Komunisté se od osvobození ČSR netajili 

nedůvěrou k Zenklovi a zorganizovali také v době jednání o post pražského primátora v létě 

1945 a před volbami na jaře 1946 několik velmi ostrých a osobně urážlivých kampaní proti Petru 

Zenklovi, s cílem jej veřejně dehonestovat a oslabit národně socialistickou stranu, kterou 

považovali za hlavního a nejsilnějšího politického protivníka a oponenta. V době vrcholící 

vnitropolitické a vládní krize v únoru 1948 se P. Zenkl zařadil mezi hlavní aktéry této vzrušené 

doby. Po únoru 1948 patřil mezi nejsledovanější osoby ze strany komunistické Státní 

bezpečnosti. Po svém odchodu do exilu se usiloval P. Zenkl prosadit do jeho vedení jako 

prezidentem Benešem pověřený vůdce exilu a případné nové exilové vlády. To vyvolávalo 

dlouhodobě řadu ostrých politických sporů a osobních animozit, které se projevovaly osudově 

nejvýrazněji na půdě Rady svobodného Československa, jíž v prvních letech jejího působení P. 

Zenkl předsedal. Stal se také představitelem exilové národně sociální strany. Lze souhlasit 

s autorem, že právě exilová léta Petra Zenkla lze velmi obtížně a jednoznačně hodnotit. Na 

jedné straně výrazný a ambiciózní politik, na druhé straně kontroverzní osobnost, kterému se 

nepodařilo dosáhnout potřebné politické jednoty exilu a který často jednotlivé politické proudy a 

seskupení v exilu působící svými postoji a názory rozděloval. P. Zenkl musel proto o své 

postavení často velmi těžce bojovat. Zároveň se vše dělo v době, kdy postupně od druhé 

poloviny 50. let ztrácel český a československý politický exil dočasně na svém mezinárodním 

významu. V této době patřil P. Zenkl již mezi generačně nejstarší představitele exilu, jehož 

názory a program již tolik neoslovovaly ambiciózní mladší generaci, byť zůstával nadále 

nezpochybnitelnou mravní i politickou autoritou. 

 Práce Martina Nekoly tak velmi výrazně rozšířila poznatky o činnosti a osobnosti Petra 

Zenkla a přinesla řadu nových či méně známých poznatků, které nabízejí řadu vysvětlení pro 
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hlubší pochopení jak kladů tak kontroverzních postojů, které jsou s Petrem Zenklem spjaty. 

Závěrečné hodnocení Petra Zenkla v práci M. Nekoly není tak jen nekritické a glorifikující či 

pouze kriticky odmítavé. Petr Zenkl je v práci charakterizován jako „živý“ politik s řadou 

nedokonalostí avšak zároveň jako politik přesvědčený o své pravdě a správném jednání. Petr 

Zenkl je zde také profilován jako demokrat, pevný stoupenec Masarykových ideálů demokracie a 

Masarykova humanitního socialismu, věrný vlastenec a obhájce svobody a demokracie za všech 

okolností. 

 Výběr tématu předložené disertace lze chápat za velmi dobře promyšlený. Autor při jeho 

zpracování prokázal, že je důkladným a pečlivým badatelem a znalcem uvedené problematiky a 

pramenů, a to na základě jejich detailního a pečlivého studia a kritického zhodnocení nemalého 

množství příslušných archivních materiálů – zejména exilové provenience, dobových tištěných 

pramenů, memoárů a odborné literatury, ale také získaných osobních svědectví. M. Nekola 

přinesl řadu zcela nových a původních poznatků a hodnocení, které prohlubují poznání o 

činnosti i o osudu významného představitele Československé strany národně socialistické a také 

československého státníka dr. Petra Zenkla. Mezi výrazné klady práce patří podrobný rozbor 

stavu výzkumu, detailní a pečlivý archivní výzkum a jeho zhodnocení a kritické zpracování 

získaných poznatků v podobě systematického a logického výkladu. Autor mohl více věnovat 

pozornost vztahu P. Zenkla k dalším stranickým a politickým souputníkům. Tento námět však 

dle mého názoru nesnižuje celkový odborný přínos a původnost práce.     

 

 Práci M. Nekoly celkově považuji za velmi cenný a původní příspěvek k rozšíření 

poznání o osobnostech české politiky a české politické historie ve 20. století. Autor prokázal, že 

je schopen zpracovat výsledky svého bádání na požadované odborné i metodologické úrovni, 

zařadit je do širšího dobového kontextu a orientovat se v dané problematice.  Předkládaná 

práce PhDr. Martina Nekoly „Demokrat Petr Zenkl (od učitelství do exilu)“ svým zpracováním a 

obsahem splňuje požadovaná odborná kritéria disertační práce  - považuji ji za výbornou - a 

proto ji  d o p o r u č u j i  k dalšímu řízení a k obhajobě.  
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