OPONENTSKÝ POSUDEK

Téma disertační práce: Návrat do emigrace. Osudy československých příslušníků RAF po
druhé světové válce ve Velké Británii
Doktorand: Mgr. Ivany Polley
Oponent: doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.
Historie československého letectva, respektive jeho příslušníků, za druhé světové války patří
mezi vděčné téma historické i badatelské obce. Zejména po listopadu 1989 bylo publikováno
množství odborné i popularizační „letecké“ literatury různé kvality. O to více je potěšující, že
předložená disertační práce se vydala zcela jiným směrem, svým pojetím doposud chybějícím
(nejen) v naší historiografii.
Autorka se rozhodla zpracovat osudy letců, za války působících v Královském
letectvu, kteří po Únoru nalezli opětovné útočiště na britských ostrovech. Je pochopitelné, že
nemohla zpracovat osudy všech takových letců. Doktorandka nakonec shromáždila informace
ke 226 osobám. Takové množství tvoří reprezentativní vzorek z celkového počtu letců –
emigrantů. Téma předložené disertační práce považuji za aktuální a přínosné.
Heuristickou základnu disertace tvoří současná odborná literatura, české i zahraniční
provenience, memoáry, dobový tisk, příslušné webové stránky a zejména bohatá pramenná
základna britských a českých archivů a institucí. Za velký klad považuji využití metod Oral
History, jejímž použitím se autorce podařilo vytěžit dnes již mnohdy nežijící veterány. Díky
jejich osobnímu setkání se dostala k vzácným, nepublikovaným materiálům. Na prvním místě
se jednalo o Log Booky dotyčných letců. Za pozornost jistě stojí, že Mgr. Polley byla vůbec
první z české historické obce, komu se podařilo setkat se s legendou bombardovacího
letectva, Janem Robertem Alexandrem. Rovněž oceňuji její konzultace a korespondenci
s veterány či jejich rodinnými příslušníky.
Posunu v dané problematice bylo docíleno především intenzivním studiem v Royal Air
Force Personnel and Management Agency v Cranwellu. Tato instituce shromažďuje
informace o letcích, kteří sloužili v Královském letectvu. Získat přístup ke studiu potřebných
dokumentů je krajně obtížné, jelikož se na ně vztahuje zákon o Freedom of Information Act
z roku 2000. Jinými slovy, nelze jej získat bez prokázání příbuzenského svazku, případně
prostřednictvím úmrtního certifikátu dotyčné osoby. Dle britských zákonů budou tyto
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dokumenty zveřejněny teprve po 106 letech od narození té které osoby. Svým způsobem se
jedná o bezprecedentní přístup dané organizace vůči vědeckému pracovníkovi.
Autorka dále čerpala z britského Národního archivu a veškerých relevantních českých
archivních institucí. Přínosné bylo využití soukromého archivu Jana Sigmunda z Newcastelu,
obsahujícího pozoruhodné množství neznámých informací z válečného i poválečného života
československých letců. Totéž platí o archivu Karla Pospíšila, uloženého v Centru pro exilová
studia při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jakožto dlouholetý jednatel
Československé obce legionářské se sídlem v Londýně i Svazu letců svobodného
Československa se sídlem v Londýně, se aktivně zúčastnil rehabilitací bývalých příslušníků
Královského letectva. Podobně archiv Adolfa Zeleného obsahuje písemné záznamy nejen
k jeho osobě, ale i ke Sdružení zahraničních letců.
Cílem předložené disertační práce bylo popsání a analyzování poválečných osudů
československých letců ve Velké Británii. Struktura práce je přehledná. Je rozdělena do 14
oddílů, přičemž hlavní kapitoly jsou děleny do navzájem propojených podkapitol. Mgr. Ivana
Polley postupuje chronologicky od návratu letců z Anglie v létě 1945, až po jejich legální, ale
zejména ilegální odchody do Velké Británie.
Uvozující kapitola podrobně rozebírá snahu letců ze Západu o integraci do poválečné
československé společnosti, respektive vojenských struktur. Doktoranda ukazuje, že se bývalí
příslušníci Královského letectva snažili o začlenění, což platilo i o jejich britských
manželkách, následujících své muže do neznámého sociálního a jazykového prostředí. Od
samého počátku jejich návratu do vlasti byli kroky aktivně sloužících letců v hledáčku
Reicinova Vojenského obranného zpravodajství, které po Únoru osudově zasáhlo do jejich
životů. Byl to právě Bedřich Reicin, kdo se ostře vyslovil proti návrhu britské vlády nabízející
v červnu 1946 naturalizaci bývalým příslušníkům Královského letectva, jak autorka rozebírá
v příslušné kapitole, využívajíce přitom doposud neznámých archivních pramenů.
Po stručném shrnutí průběhu komunistických čistek přistoupila k podrobné analýze
typologie opětovných odchodů na britské ostrovy v období let 1945-1950. Poukazuje na
skutečnost, že většina z těch, kteří se v roce 1945 rozhodli zůstat v Anglii, byli židovského
původu, jimž nacisté mnohdy vyvraždili celé příbuzenstvo. Navíc se často jednalo o jedince
z tzv. Sudet, kteří hovořili pouze německy, respektive anglicky. Jak správně doktorandka
podotkla, neschopnost ovládat v poválečném Československu domácí řeč v době, kdy
nenávist vůči všemu německému, díky okupačnímu prožitku, dosáhla svého vrcholu, mohlo
mít neblahé následky. Většina emigrantů (exulantů) opustila Československo pozemní cestou.
Mgr. Polley se kromě „pěších“ útěků, rozhodla zpracovat i únosy letadel. Zvolila dle mého
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názoru neotřelý způsob jejich reflexe na základě dobového západního a československého
tisku. Kapitola je ukončena vzpomínkou manželky západního letce na peripetie jejich
ilegálního odchodu.
Působení letců na britských ostrovech rozčlenila doktoranda na ty, kteří opětovně
vstoupili do řad Královského letectva, našli uplatnění v civilním letectvu nebo zakotvili
v neleteckém povolání. Stejně jako u předchozích kapitol, je i tato doplněna vhodnými
exkurzy vybraných osob. Poslední kapitoly rozebírají doposud málo známou historii působení
našich letců v britské Secret Intelligence Service, domácích a exilových uskupeních.
Logickým zakončením práce jsou rehabilitace leteckého personálu po listopadu 1989.
Disertační práce Mgr. Ivany Polley obsahuje kromě textové části i dvě přílohy, do
nichž byly získané výsledky zaznamenány formou tabulkových dvoustran, věnovaných
každému vybranému letci. Autorka v Úvodu konstatuje, že přílohy tvoří nedílnou součást
textové části disertace, které přikládá stejnou, ne-li větší váhu než psanému oddílu své práce.
Po jejich prostudování, s jejím názorem souhlasím. Na plných 452 (!) stranách jsou
předloženy informace o letcích, po únoru 1948 opětovně vstoupivších do řad Královského
letectva. V drtivé většině případů se jedná o údaje získané z „nepřístupného“ Royal Air Force
Personnel and Management Agency.
Zřejmá snaha autorky o co nejpodrobnější rozbor dílčích obsahových otázek vedla
v některých podkapitolách k opakování již dříve uvedených faktů. Domnívám se, že ve
dvou exkurzech stálo za úvahu zvolit jiný typ letců. Konkrétně se jedná o Karla
Kuttelwaschera a Oldřicha Doležala. K prvnímu z letců existuje podrobná biografie, z níž
ostatně Mgr. Polley vychází, druhému věnoval Jiří Rajlich poměrně rozsáhlý medailonek ve
své práci Na nebi hrdého Albionu. V textové části disertační práce postrádám podrobnější
zachycení sociálního a myšlenkového zázemí československých letců, kteří se po Únoru
rozhodli pro život ve Velké Británii.
Přes tyto drobné kritické poznámky a případné náměty k diskusi, musím konstatovat,
že stanovené cíle se autorce podařilo naplnit. Doktorandka prokázala schopnost vědecky
pracovat, analyzovat archivní prameny a formulovat jak dílčí, tak celkové závěry z analýzy
vyplývající. Dále prokázala velmi dobrou znalost nejen literatury, ale především archivních
pramenů, vztahujících se k uvedené problematice. Svoji tématikou, ale i zpracováním,
představuje předložená disertační práce bezesporu hodnotný přínos a vklad do historiografie,
věnované osudům československých letců po roce 1945.
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Závěr: Disertační práce Mgr. Ivany Polley splňuje požadavky kladené na doktorskou
disertaci. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji, aby byl Mgr. Polley udělen po úspěšné
obhajobě titul Ph.D. dle příslušného zákona.
K obhajobě doporučuji položit následující otázky:
1) Jak se českoslovenští letci „aklimatizovali“ v britském prostředí? Vedli své děti v
národním „duchu“. Učili je například českému jazyku? Předávali jim informace o
své staré vlasti?
2) Mohla by doktoranda podrobněji shrnout svůj výzkum metodou Oral History?

V Praze dne 30. dubna 2012

doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.
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