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Hodnocení  
činnosti pana Ing. Jana Mikeše, Ph.D. v doktorském 

studiu Moderní hospodářské a sociální dějiny 
a jeho disertační práce 

Elektrifikace Československa do roku 1938. ÚHSD FF UK  
v Praze, Praha 2016, rkp. 368 s. 

 
 

Pan Ing. Jan Mikeš, Ph.D. je od prosince 2012 odborným asistentem K 13116 

Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (dále FEL ČVUT v Praze), kde se 

profesně technicky zabývá bleskovými výboji a systémem ochran před nimi. Vedle 

této odbornosti, kde na FEL ČVUT v Praze obhájil disertační prací s názvem 

Impulzní interakce ve vinutích výkonových transformátorů dne 30. dubna 2014 a 

kde mu byl následně udělen titul Ph.D., se dlouhodobě zabývá historií 

(elektro)techniky, a proto jeho zájem směřoval i k získání vědecké odbornosti 

v této disciplíně na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze – 

v programu Moderní hospodářské a sociální dějiny. Nyní, na jaře 2016, předkládá 

disertační práci Elektrifikace Československa do roku 1938, která v mnohých 

ohledech úzce souvisí s jeho technickým zaměřením.  

 

Jeho disertační práce má jasně promyšlenou a dobře obsahově naplňovanou 

strukturu a je logicky řazena do běžné stavby disertační práce. V úvodu (s. 12–47) 

autor aktualizuje svou práci a velmi vhodně upozorňuje na sociální problémy 

současnosti v souvislosti s výpadkem elektrizační sítě – blackoutem – a 

naznačuje, že tento problém v jiné podobě (nedostatek elektrické energie) 

existoval již v období mezi válkami. Z toho vychází jeho hlavní cíl práce – 



 

zpracování vývoje elektrizace nejen z pohledu technického vývoje, ale především 

z pohledu strategického využití elektřiny v průmyslu (v hospodářství země) a 

v každodenním životě lidí a nezbytností ochránit elektrizační sítě pro běžný 

provoz. V další části úvodu klasicky vymezuje metodologii a metodiku zpracování, 

analyzuje rozsáhlý soubor pramenů a literatury a věnuje se otázce elektrifikace i 

z hlediska jazykového a terminologického.  

 

Vlastní práce je rozložena do tří hlavních kapitol. První kapitola Elektrifikace jako 

nejvýznamnější technicko-ekonomický a společenský fenomén v Československu 

mezi dvěma světovými válkami (s. 48–142) komparuje vývoj elektrifikace v 

jednotlivých zemích Evropy a USA (s četnými vazbami na zahraniční elektrifikační 

a elektrotechnické instituce a společnosti) a nastiňuje jejich vazby k 

Československu. Druhá, s názvem Elektrifikace jako strategické rozhodnutí ve 

středoevropském prostoru a mladého československého státu – východiska 

elektrifikace (s. 143–232), se zabývá problematikou elektrifikačních 

(elektrizačních) procesů v širokém kontextu (elektrifikace živelná vs. elektrifikace 

soustavná), strategického úkolu mladého státu v provádění elektrifikace, 

podtrhující budovatelský étos první Československé republiky, upozorňuje na 

významný politický podtext elektrifikace, který v předchozích studiích nebyl vůbec 

brán v úvahu a který se měl stát základem dobového moderního politicko-

ekonomického rozhodování před 2. světovou válkou (hnutí Europeistů), zabývá se 

přípravou, konstrukcí a uplatňováním elektrizačního zákona z hlediska státu 

(ministerstvo veřejných prací a Státní elektrárenská rada), stavovských korporací 

(Elektrotechnický svaz československý), státních standardizačních a 

homologačních institucí (Československá normalizační společnost a 

elektrotechnická zkušebna-Elektrotechnický zkušební ústav) a informačních 

technických médií (Elektrotechnický obzor). Ve třetí kapitole Elektrizace v praxi (s. 



 

233–316) autor přesvědčivě, na základě důkladně prozkoumané domácí 

heuristiky, analyzuje zavádění elektrifikačního zákona (č. 438/1919 Sb. z. a n.) do 

praxe v jednotlivých zemích Československa a věnuje se i technologickému 

zázemí elektrifikace (základní charakteristice stavebních a technických prací s ní 

spojených).  

 

V závěru disertace (s. 317–328) obsáhle a strukturovaně s velkým pochopením 

studované problematiky shrnuje výsledky své badatelské práce. Je zřejmé, že 

autor elektrifikační problematiku velmi dobře zná nejen jako technik, ale že ji 

důkladně pochopil, a proto i vhodně zpracoval jako historik techniky. Další část 

disertace tvoří cizojazyčná resumé (v AJ a FJ), seznam vybraných pramenů a 

literatury a velmi kvalitní obrazová příloha, která podtrhuje jazykově velmi dobře 

propracovanou a formálně fundovanou předkládanou práci, na níž je patrná velmi 

dobrá znalost edičních, publikačních postupů, neboť studie o elektrifikace není 

první větší badatelskou prací autora.  

 

Doktorand svůj zájem o historii (elektro)techniky a své téma dokládal během celé 

doby doktorského studia svou systematickou, usilovnou, poctivou a invenční prací, 

důsledně se věnoval badatelské činnosti a studiu odborné literatury, pravidelně 

plnil individuální studijní plán včetně všech předepsaných zkoušek, byl v obvyklém 

kontaktu se školitelkou i s dalšími odborníky v oblasti historie techniky a 

hospodářských a sociálních dějin. Realizoval několik kratších studijních pobytů 

v zahraničí (Francie a Německo), výsledky své badatelské činnosti představil na 

několika mezinárodních i domácích konferencích a zejména velmi aktivně působil 

a působí v oboru historie techniky.  

 



 

Stal se výkonným spolupracovníkem Historické laboratoře elektrotechniky FEL 

ČVUT v Praze (2011), členem VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V., Frankfurt am Main (2013), kde aktivně spolupracuje s 

výborem (např. z této činnosti vznikl impaktovaný článek ve spolupráci se 

školitelkou),1 členem Sdružení historiků ČR (2014) a Společnosti pro hospodářské 

a sociální dějiny ČR, kde aktivně působí od roku 2012 jako tajemník a kde 

vybudoval webové stránky pro SHSD ČR.  

 

Vedle své technické odbornosti nalezl čas i na podporu praktické činnosti v historii 

techniky. Spolupodílel se na výstavě k 300 letům ČVUT v Praze s názvem 

Technika očima technika (2007). Stal se hlavním řešitelem rekonstrukce Rodného 

domu Františka Křižíka v Plánici u Klatov a tvůrcem tamní stálé moderní 

interaktivní expozice v roce 20102, inicioval konstrukci repliky obloukové lampy pro 

Regionální muzeum v Litomyšli v roce 2014 (spoluautoři M. Efmertová a T. Flimel, 

firma Flirex Brno)3, spolupodílí se na přípravě expozice elektrotechniky pro NTM, 

podílel se na výběru materiálů pro stálou výstavu elektrotechnických přístrojů 

(konec 18. a 19. století) pro FEL ČVUT v Praze a na současné výstavě Století 

informace – počítačový svět na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze 

                                                 
1 MIKEŠ, J. a EFMERTOVÁ, M.: Development of Lightning Rod for Lightning Protection Standard in Europe, 
Especially in Czech Lands. In Journal of Electrostatics 2013, vol. 71, no. 3, pp. 597–601. ISSN 0304-3886. 
DOI: 10.1016/j.elstat.2012.12.016. 
 
2 MIKEŠ, J.: La reconstruction de la maison natale de l'électrotechnicien František Křižík a Plánice pres de 
Klatovy. In Annales historiques de l´électricité, 2011, vol. V, No. 10, s. 139–149. ISSN 1762-3227. 
 
3 http://pardubice.idnes.cz/krizikovu-obloukovou-lampu-vystavuji-v-litomysli-fxo-/pardubice-
zpravy.aspx?c=A140822_2092821_pardubice-zpravy_jah 
http://www.rml.cz/cs/muzeum/expozice.html 
http://www.denik.cz/galerie/muzeum-litomysl.html?mm=5400568 
 

http://www.denik.cz/galerie/muzeum-litomysl.html?mm=5400568


 

(připravené Historickou laboratoří elektrotechniky, 19. 5.–17. 6. 2016) na FEL 

ČVUT v Praze.4  

 

Pan Jan Mikeš má dlouhodobé zkušenosti s editorskou činností5. Je organizačně 

schopný, a proto se podílel na realizaci dvou velkých konferencí v Praze6 v roce 

2010 a 2014. Jeho příspěvky mimo jiné byly vybrány na dva světové kongresy 

v roce 2013 Budapešť – Electrostatics 20137 a roce 2014 Paříž – Mondes 

électriques / Electric Worlds.8 Publikoval a publikuje úspěšně samostatně, což vše 

uvádí v soupisu své publikační činnosti.  

 

Závěrem uvádím, že pan Ing. Jan Mikeš, Ph.D. uzavírá svá doktorská studia 

s velmi ocenitelnými praktickými výsledky a že jeho disertační práce přináší 

hodnotné a nové poznatky a vhodně doplňuje již vydané práce. Je zpracována 

kultivovanou formou a je výsledkem dlouhodobé, pečlivé a seriózní invenční práce 

                                                 
4 https://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/historie-it 
 
5 STŘITESKÝ, H., MIKEŠ, J. EFMERTOVÁ, M. (eds.). Vladimír List: Žil jsem pro elektrotechniku. Národní 
technické muzeum v Praze, Praha 2012, 279 s. 
 
EFMERTOVÁ, M. et GRELON, A. avec la collaboration de MIKEŠ, J. (dirs.). Des ingénieurs pour un monde 
nouveau. Peter Lang, Bruxelles 2016 (v tisku), 720 pp. (rkp.) 
 
EFMERTOVÁ, M., MIKEŠ, J. (eds.). Die sukzessiv vernetzte Welt – Elektrotechnische Firmen in der 
europäischen Gesellschaft Ende des 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts. VDE, Frankfurt 2016 (v tisku), 
250 s. (rkp.) 
 
6 2010 – Le monde progressivement connecté – Les électrotechniciens au sein de la société européenne au 

cours du 19e et 20e siècles.  
2014 – Die sukzessiv vernetzte Welt - Elektrotechnische Firmen in der europäischen Gesellschaft Ende des 

19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts (http://www.fel.cvut.cz/histech/index_de.html). 
 
7 Referát: MIKEŠ, J. a EFMERTOVÁ, M.: Development of Lightning Rod for Lightning Protection Standard in 
Europe, Especially in Czech Lands (publikováno, viz pozn. č. 1). 
 
8 Referát: EFMERTOVÁ, M. et MIKEŠ, J.: La part des capitaux français dans les sociétés electrotechniques 
tchécoslovaques durant l’entre-deux-guerres et au début de la guerre froide. In Mondes électriques / Electric 
Worlds (19th-21st C.). Creations, circulations, tensions, transitions. Peter Lang, Bruxelles 2016, 175–194 pp. 
(v tisku). 

https://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/historie-it


 

s archivními prameny a s odbornou literaturou. Cíl práce byl bezezbytku splněn, 

předložená práce pana Ing. Jana Mikeše, Ph.D. plně splňuje požadavky 

standardně kladené na disertační práce. Celkově považuji nejen působení pana 

Ing. Jana Mikeše, Ph.D. v DSP Moderní hospodářské a sociální dějiny, ale i 

zpracování jeho disertační práce za velmi úspěšné a přínosné především 

z hlediska dalšího výzkumu v oblasti historie (elektro)techniky a elektrifikační 

soustavy Československa / České republiky.  

 

Dovoluji si proto plně doporučit uchazečovu disertační práci k úspěšné 

obhajobě (navrhuji klasifikaci prospěl). 

 
Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.  
školitelka 
Historická laboratoř elektrotechniky 
FEL ČVUT v Praze 
 
V Praze, dne 19. května 2016 


