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Posudek na disertační práci 

 

Nekola, Martin: Demokrat Petr Zenkl (Od učitelství do exilu). Disertační práce. Ústav 

politologie FF UK v Praze 2012, 220 s. (včetně příloh). 

 

Svůj záměr vcelku jasně a stručně vystihl autor hned ve třetím odstavci úvodu: „Zenklova 

mimořádně plodná, více jak šedesát let trvající politická kariéra a nemalé zásluhy na rozvoji 

československé demokracie v každém případě vyžadují detailní analýzu a komplexní 

zhodnocení.“  Již letmý pohled do seznamu použité literatury, který autor rozdělil do pěti 

kategorií,
1
 svědčí o jeho soustavném, dlouhodobém zájmu, díky kterému se stanovené cíle 

nejeví jako nereálné. Vyzdvihnout je především nutno důkladnou bibliografickou rešerši 

v databázích univerzitních kvalifikačních prací, jejichž potenciál bývá často a neprávem 

opomíjen či podceňován. Navzdory nejen velkému časovému rozpětí, ale rovněž šíři záběru 

Zenklových zájmů a jeho působení na úrovni komunální, celostátní a posléze i exilové 

politiky, autor neskrývá ambici postihnout veškerou se Zenklem nejen bezprostředně, ale také 

ve vzdálenějších souvislostech a kontextu související literaturu. Je proto trochu překvapivé, že 

autor do svého seznamu literárních zdrojů nezařadil například polistopadové Knihy a osudy
2
 

od J. Firta, nedávno publikované paměti Karla Löbla
3
, Dejmkovu politickou biografii E. 

Beneše nebo Drápelovu antologii Na ztracené vartě Západu, jejíž úvod znamenitě popisuje 

proměnu českého liberálního a konzervativního politického myšlení v období tzv. třetí 

republiky. V posledně zmíněném období by si podstatně větší pozornost zasloužila také 

odborná produkce zaměřená na další nekomunistické strany, především sociální demokracii a 

Československou stranu lidovou. Domnívám se, že po důkladnějším seznámení se s touto 

literaturou by se autor vyvaroval mnohých nepřesností či zkreslených hodnocení.
4
  

                                                           
1
 1, primární literatura; 2, univerzitní práce;  3, studie a články; 4, memoáry; 5, sekundární literatura;  

2
 Furt, Julius: Knihy a osudy. Brno, Atlantis 1991, 345 s. 

3
 Löbl, Karel: Naděje a omyly. Vzpomínky na onu dobu. Praha, Academia 2012, 750 s. 

4
 Např. na s. 146 – 147 autor zařazuje Bohumila Laušmana (pozn.-na s. 147 zkomoleno křestní jméno jako 

Bohumír) na pravici sociální demokracie, což neodpovídá skutečnosti. Laušman bývá v novější literatuře 
nejčastěji kvalifikován jako „centrista“, který i po listopadovém sjezdu 1947 udržoval těsnou spolupráci 
s Fierlingerovou levicí. Po únorovém převratu by jej jako údajného „pravičáka“ sotva Gottwald (byť na velmi 
omezenou dobu) nominoval na post místopředsedy vlády. Srov. monografie Burešová, Jana – Trapl, Miloš: 
Bohumil Laušman. Proměny …, Olomouc 2009; Tomeš, Josef: Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách 
…, Praha 2005; dále rovněž studie Pavly Vošahlíkové. Poněkud nepřesně autor nakládá rovněž s některými 
osobnostmi a událostmi z vnitřního dění v  ČSL. Tu např. na s. 111 označuje za jediného reprezentanta pravice, i 
když v poválečném období žádná pravicová strana v českých zemích obnovena nebyla a sama ČSL se ve svém 
programu hlásila ke křesťanskému socialismu a politicky se stavěla do středu. Poslankyně H. Koželuhová nebyla 
„postupně vyštvána,“ ale po volbách byla ještě v červnu 1946 okamžitě ze strany vyloučena a zbavena 
mandátu. Na jiném místě (s. 96, pozn. č. 234) autor nepřesně uvádí, že od podzimu 1946 převzala lidovecká 
poslankyně HK iniciativu, která spočívala ve snaze založit s blíže nespecifikovaným pravicovým křídlem ČSL 
pátou stranu, avšak neuspěla a musela složit mandát. Na podzim 1946 však již poslankyní nebyla a její veškerá 
spolupráce se slovenskými demokraty spočívala v otištění několika jejích replik v jejich stranickém tisku na 
Slovensku.  Srov. Monografie a studie M. Pehra, M. Drápaly, případně D. Suchánka ad. Určitou pozornost autor 
věnuje také poslancům a funkcionářům předválečné agrární strany, kteří po r. 1945 nalezli uplatnění 
v zemědělském odboru ČSNS. Zmíněni jsou zde bohužel pouze funkcionáři a poslanci z Čech (např. L. K. 
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     Velmi obsáhlá, i když stejně jako u seznamu literatury nikoli kompletní, je základna 

primárních pramenů. K nejvýznamnějším patří bezpochyby všechny příslušné fondy uložené 

v Národním archivu a také v AHMP, z nichž autor vydatně čerpá při popisu a zhodnocení 

všech záslužných aktivit P. Zenkla v pražské komunální politice až do konce léta 1939, a poté 

i v poválečné obnovené straně v rámci Národní fronty. Právě první velkou kapitolu 

věnovanou počátkům Zenklovy společenské a politické angažovanosti považuji z celé práce 

za vůbec nejvíce přínosnou. Podstatně více pozornosti měl ovšem autor věnovat primárním 

pramenům k relativně krátkému, nicméně klíčovému období let 1945 – 1948. Sám v textu 

příležitostně poukazuje na to, jak velký zájem o vnitřní dění v nekomunistických stranách 

hned od léta 1945 projevovali pracovníci různých informačně – zpravodajských úseků 

ústředního aparátu KSČ, nemluvě o systematickém pronikání komunisty monopolně 

ovládaných zpravodajských složek armády a Státní bezpečnosti. Proto překvapuje, že 

v seznamu pramenů z Národního archivu nenalezneme např. velmi důležitý Evidenční odbor 

KSČ, který pod vedením K. Švába o činnosti národně socialistické strany (samozřejmě nikoli 

pouze o této straně, ale i o všech ostatních) a jejích vedoucích představitelích nashromáždil 

obrovské množství zajímavých interních informací. Další zajímavé prameny 

k předúnorovému období z provenience KSČ vznikly počátkem 50. let v souvislosti 

s některými procesy vedenými proti samotným vrcholným představitelům těchto složek.
5
  Je 

s podivem, že se zřetelem na velmi těsné politické a osobní vazby P. Zenkla na prezidenta E. 

Beneše autor nevyužil možnosti bádání v bohatých fondech AKPR. Je jistě pravda, že např. o 

obsahu velké většiny rozhovorů s představiteli politických stran během audiencí se většinou 

nedochovaly záznamy. Nicméně i samotná frekvence leckdy i mimořádně udělovaných 

audiencí a způsob jejich vyjednávání různými stranickými a osobními tajemníky často 

naznačují velmi zajímavé okolnosti a různé dříve netušené souvislosti.
6
  

     Samostatné a velmi detailní kritické zhodnocení by si zasloužily prameny k činnosti P. 

Zenkla a „jeho“ politické strany, které jsou uloženy v ABS při ÚSTR. Autor sice některé 

fondy ABS v seznamu uvádí, nicméně z textu ani odkazů a poznámek většinou není příliš 

zřejmé, se kterými fondy a dokumenty konkrétně pracuje. S výjimkou fondu 310, na který 

autor odkazuje celkem ve čtyřech případech, se autorovi tohoto posudku ani po velmi 

pečlivém hledání nepodařilo v textu dohledat jediný případ, kdy by autor disertační práce 

odkazoval na řadu dalších fondů ABS, které jsou v závěrečném seznamu pramenů (na s. 207) 

zahrnuty. Některé důležité momenty ze Zenklovy politické činnosti, které byly zachyceny 

STB či vojenskou kontrarozvědnou službou, popisované např. v pozn. č. 349, nemají buď 

žádnou, nebo základním pravidlům odpovídající citaci, a jsou tedy obtížně verifikovatelné. 

Autor se zde místo vlastního výzkumu spíše uchyluje k paušálním odkazům na práce K. 

                                                                                                                                                                                     

Feierabend, Č. Torn), avšak nikoli moravští poslanci L. Kameníček a L. Slíva, kteří jsou nezaslouženě opomíjeni. 
Srov.: Konečný, K.: Ladislav Kameníček, přední osobnost agrární politiky národně socialistické strany na Moravě 
v letech 1945 – 1948. VVM 56, 2004, č. 1, s. 37 – 45. Konečný, K.: Leopold Slíva, odbojář, demokrat, vlastenec. 
In: Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia. Olomouc, UP Olomouc 2006, 
s. 68 – 76.  
5
 Jedná se např. o materiály GS ÚV KSČ 1945 – 1951 (kart. 21. aj.). 

6
 Audience zmíněná na s. 97 (pozn. č. 235) nemá odkaz na zdroj, setkání v Sezimově Ústí v září 1947 zmíněné na 

s. 148 (pozn. č. 376) vychází z Mozaiky vzpomínek. V AKPR se nicméně nepochybně nacházejí záznamy o řadě 
dalších audiencí P. Zenkla na Hradě, mj. i z období únorové krize 1948. 
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Kaplana, který naopak zdroje z bývalého AMV v mnoha svých pracích, především v Pěti 

kapitolách o Únoru, hojně „vytěžil“, a které také velmi přesně cituje. 

 

     Zenklova poválečná politická činnost se musela více či méně výrazně projevovat také na 

poli parlamentním. Tuto nepochybnou skutečnost autor sice občas zmiňuje, nicméně 

s prameny z Archivu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vůbec nepracuje (s jedinou 

výjimkou stenoprotokolu z jednání PNS na s.102, pozn. č.251, který ovšem není uveden 

v závěrečném seznamu). O dalších Zenklových projevech a interpelacích na půdě sněmovny a 

o práci v parlamentních výborech jak v PNS, tak i ÚNS, již dále není žádná zmínka, a autor 

pouze spoléhá na práce jiných historiků, např. M. Pehra. Totéž ovšem platí také o reflexi 

Zenklovy činnosti ve vládě, jejíž zasedání jsou obsahem fondu 100/24 uloženého v Národním 

archivu. Místo studia těchto výše zmíněných „základních“ fondů se naopak autor snažil 

objevit nové zdroje informací, např. prostřednictvím rozhovorů s pamětníky. Hodnota jejich 

svědectví je různá, k nejzajímavějším patrně patří rozhovory s Janem Zenklem a Pavlem 

Machotkou.V každém případě by měl autor jasně v textu specifikovat a vyhodnotit, zda tato 

nová svědectví posunují výzkum dále, či zda nejsou pouhým doplněním dobového koloritu  a 

nějaké významné objevy nepřinášejí. 

     Velmi pečlivě je z pramenů i literatury různých žánrů (a také rozdílné kvality) nastíněna 

exilová kapitola života a politické a veřejné činnosti P. Zenkla. Autor zde především využil 

možnosti navštívit téměř všechny významné archívně dokumentační sbírky k dějinám 

československého exilu, které se nacházejí v USA a v Kanadě. 

     Obsahová struktura disertační práce je vedena podél základní chronologické osy, mapující 

život P. Zenkla v celkem třech základních kapitolách od dětství až po závěrečnou etapu jeho 

života v americkém exilu. Životopisný příběh je zasazen do rámce ohraničeného hlavními 

historickými mezníky politických dějin Československa. V přiměřeném rozsahu je text 

prostoupen pasážemi, které vysvětlují proměny vnitřní československé politiky v základním 

kontextu mezinárodních vztahů. Vyvážený popis Zenklovy exilové činnosti v době tzv. 

studené války již vyžaduje jednak širší obecný přehled o zahraniční, především anglosaské 

literatuře, jednak možnost studia archivních fondů v zahraničních institucích. Autor zde 

nepochybně prokázal značnou profesionální erudici, díky níž přináší ucelený a vyvážený 

pohled na nelehkou Zenklovu pouť ve složitém a neustále „těkavém“ prostředí 

českého/československého politického exilu na Západě. Lze snad jen trochu litovat, že zcela 

stranou dění po celou dobu (nejen v exilu) stojí Zenklova manželka Pavla, o níž až na 

nepatrné výjimky nejsou v práci uvedeny žádné informace. Naopak se autor častěji dotýká 

jiných, společensky „pikantnějších“ stránek Zenklova soukromí, např. jeho obzvláštní 

náklonnosti k atraktivním ženám
7
 nebo přehnané ješitnosti, kvůli které byl ochoten podstoupit 

nejeden ostrý mediální konflikt na řečnické tribuně nebo v tisku. 

     Před závěrečným sumarizujícím hodnocením a výrokem o doporučení (či nedoporučení) 

práce k obhajobě bývá obvyklé také stručné posouzení disertační práce z hlediska nezbytných 

doprovodných náležitostí a formální úpravy. Lze jednoznačně konstatovat, že práce naplňuje 

všechna předepsaná kritéria její odbornosti, spočívající v poznámkovém aparátu, seznamu 

pramenů a literatury, resume atd. Je však mou povinností upozornit na fakt, že text disertační 

práce by měl být současně uveden do souladu s pravidly českého pravopisu. Vedle desítek  
                                                           
7
 Charakterisitika Malvíny Anderové jako moravské královny krásy patří do uvozovek, neboť žádná oficiální 

soutěž tohoto druhu tehdy neexistovala.  
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pravopisných chyb a překlepů,
8
 v několika případech vynechaných slov ve větě

9
 a občasných 

významových nepřesnostech
10

 autor příležitostně v některých pasážích místo spisovného 

jazyka preferuje spíše novinářský žargon, který nepovažuji pro formát disertační práce jako 

nejvhodnější.
11

 Zde ovšem musím připustit, že úroveň kvality textu z hlediska jazykového 

mohu posuzovat pouze jako odborně neškolený laik. V případě autorova záměru publikovat 

disertační práci ve formě vědecké monografie bych proto doporučil obrátit se na odborníka.     

 

Celkové závěrečné hodnocení: Po zevrubném prostudování předložené práce mohu 

konstatovat, že její základní zadání vytýčené v úvodu, tj. provedení detailní analýzy a 

komplexního zhodnocení Zenklovy politické kariéry, bylo v převážné většině úspěšně 

naplněno. Velmi vysoce hodnotím důkladnou bibliografickou rešerši literatury, včetně 

kvalifikačních prací studentů vysokých škol. Dílčí výhrady uvedené v posudku ohledně 

využité literatury lze považovat za méně podstatné, protože se s výjimkou několika málo 

titulů (např. K. Löbl) netýkají přímo podstaty práce, tj. životopisu P.Zenkla nebo historie 

(národně) socialistické strany. V „poválečné“ části druhé kapitoly (s. 95 – 163) jsem ovšem 

uvedl některé dílčí výhrady ve vztahu k mezerám v pramenné základně a považuji za důležité 

se k nim vrátit v průběhu obhajoby. Podstatnější kritické výhrady či připomínky naopak 

nemám k první a třetí základní kapitole. Lze rovněž jednoznačně konstatovat, že práce 

naplňuje všechna předepsaná kritéria po stránce její odbornosti, spočívající v poznámkovém 

aparátu, seznamu pramenů a literatury, resume atd. Ke vzneseným výhradám k formální 

(textové a stylistické) úpravě je možno přihlédnout v případě záměru jejího vydání. 

 

Disertační práci Martina Nekoly doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Olomouc, Katedra historie FF UP v Olomouci, 13. října 2012 

 

                                                                      

 

                                                                                    doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.     

 

                                                           
8
 Z řady pravopisných chyb např.: Lidovci a sociální demokraté se stavěli … a pokoušely… (s.98);  

9
 Konkrétně: Na s. 111 ve větě „Dvojakou a současně …“ chybí sloveso, podobně na s. 132 chybí ve větě 

„Komunistický… lidově demokratické ústavy..“ podstatné jméno návrh. 
10

 Několikrát je například nesprávně aplikován geograficko historický pojem „Čechy“ tam, kde má autor patrně 
na mysli veškeré „české země“ v tehdejším Československu. Konkrétně v parafrázi na s. 102: Předseda 
Demokratické strany J. Lettrich chtěl vytvořit jistý orgán také v Čechách, podobně jako tomu bylo na Slovensku. 
Jinde na s. 123: „Výsledky voleb byly v Čechách i na Slovensku překvapivé.“ Na Moravě (případně také v české 
části Slezska nikoli?). První záměna pojmu Čechy za „české země“ je k nalezení hned ve druhém odstavci úvodu 
(s. 7). Kromě toho se v textu např. několikrát vyskytuje velkým písmenem začínající adjektivum „…Sudetský 
Němec/...Sudetští Němci.“ 
11

 Pojmy „koncentrák,“ „neshodit volbu,“ „vytasit své jméno“ aj. 
 
 


