Posudek na disertační práci
Polley, Ivana: Návrat do emigrace. Osudy československých příslušníků RAF po druhé světové válce
ve Velké Británii. Praha, Ústav českých dějin FF UK Praha 2012, 178 s. Přílohy, 2 sv., 452 s.
Hned v úvodu (s. 10) autorka sice stručně, nicméně vcelku srozumitelně a výstižně definuje svůj
záměr, který spočívá ve snaze zmapovat a v některých aspektech také vyhodnotit a zobecnit životní
dráhu bezmála 230 československých letců, přílušníků RAF, kteří po únoru 1948 skončili v emigraci ve
Spojeném království. Způsob, jakým se snažila zadání naplnit, spočívá v kombinaci analýzy
faktografických poznatků, souvislostí a závěrů z již publikované tuzemské i zahraniční (především
britské) literatury, klasického archivního výzkumu fondů a dobového tisku (opět jak v tuzemských:
ABS; AMZV; VÚA, tak i v britských archivech), a vytěžení informací ze setkání s bohužel dnes již
nemnoha žijícími pamětníky (tzv. Oral history). Rovnoměrné vyvážení heuristické základny mezi tři
hlavní pilíře (literatura, archivní fondy, pamětníci) ostatně přesvědčivě dokládá obsáhlý,
dvanáctistránkový seznam pramenů a literatury (s. 165 – 178). Míra závislosti na publikované
odborné, ev. faktograficky nebo memoárově pojaté literatuře (nejčastěji L. Kudrna, F. Hanzlík, J.
Rajlich) je logicky vyšší tam, kde autorka nejprve charakterizuje domácí politický a společenský
kontext relativně krátkého období tří poválečných let a také různých forem perzekuce, které byli čsl.
příslušníci RAF po „Únoru“ vystaveni, nebo jim akutně hrozila. Žádný ze stěžejních titulů týkajících se
zmíněného období let 1945 – 1948/1949 zde patrně nebyl opomenut. Nicméně se domnívám, že
každá kvalifikační práce, ať již magisterská a zejména pak disertační, by měla být opatřena pokud
možno kompletním, nikoli selektivním soupisem literárních zdrojů. Po důkladnější bibliografické
rešerši by autorka mohla vzít v úvahu a kriticky zhodnotit také cenné zdroje encyklopedického
charakteru, pocházející z exilového prostředí (Hasalová – White, D.: On all Fronts; J. Pejskar: Poslední
pocta), nebo i z produkce soudobé vojenské historiografie (např. encyklopedie druhého odboje).
V textu práce se postupně také objevuje řada postav, jako např. generál J. Bartík, M. Plaňava ad., o
kterých byly publikovány samostatné studie nebo monografie, což mohlo být alespoň v poznámce
pod čarou uvedeno. Úplně stranou je bohužel (až na výjimky, např. olomoucký J. Bryks) ponechána
velmi bohatá regionální literatura, zejména drobnější studie z vlastivědně pojatých muzejních a
archivních časopisů. Neméně relavantní pro zvolené téma by nepochybně také mohla být teoretičtěji
pojatá literatura, která zkoumá a rozvíjí nové přístupy k problematice poválečného exilu a emigrace
v obecnější rovině. Z metodologického hlediska by pro tuto práci mohl být inspirativní obecný úvod
v relativně nedávno vydaném sborníku „Sto českých vědců v exilu,“(Academia 2011), i když obě
zkoumané skupiny, tj. na jedné straně vědci a na druhé letci RAF, jsou v mnohém odlišné a specifické.
Samotné osudy letců ve Spojeném království, které dle úvodního zadání mají představovat vlastní
jádro disertační práce, jsou předmětem čtvrté až sedmé kapitoly. Vnitřní struktura je podle mého
názoru nastavena v logické vnitřní návaznosti, když po stručném nástinu zvoleného dílčího tématu
(např. tzv. naturalizace, uplatnění aj.) vždy následuje konkrétním lidským osudem ilustrovaný
biografický exkurz. Velmi omezený počet celkem sedmi biografických exkurzů je objektivně dán
rychle se snižujícím počtem žijících pamětníků, a právě z tohoto důvodu můžeme považovat tato
svědectví za tak cenná. Je škoda, že autorka nezařadila jejich výpovědi do příloh jako samostatný díl
jinak úctyhodně objemných přílohových svazků. Detailnější rozvedení by si zasloužily některé
pozoruhodné momenty, které se v nejdnotlivých kapitolách postupně objevují. K nejzajímavějším
podle mého názoru patří kategorie letců majících židovskou národnost (kap. 4, s. 35 – 36). Zděšení
z poznání následků holocaustu po návratu do původní vlasti, nenávist vůči všemu německému a

latentní antiseminitismus v poválečném Čekoslovensku jsou správně uváděny jako jeden z motivů
okamžitého odchodu do Británie. Autorka však již nezkoumá, zda a jak „židovství“ těchto letců
přijímaly britské úřady. Ty totiž musely v této velmi choulostivé záležitosti brát v úvahu eskalující
problém v Palestině, kterou jejich okupační správa čím dál obtížněji bránila proti terorismu
sionistického hnutí odporu. Britské úřady se netajily obavami, aby některý z vojáků či letců utíkajících
z Evropy, kterým navíc nabízela velkorysé podmínky naturalizace, neposílil řady Hagannah, Irgun
nebo jiné podobné skupiny, které v letech 1946 – 1948 vedly regulérní válku proti britské armádě.
Nemálo letcům hlásícím se k židovské národnosti ze střední a východní Evropy proto Londýn raději
okamžitě vyjednal odsun do bezpečných , protože vzdálených zámořských zemí impéria, nejlépe do
Kanady a Austrálie (pozn.: autor posudku se s několika těmito veterány v Kanadě v letech 2005 –
2008 několikrát setkal). Jinak jsou právě v těchto kapitolách 4 – 7 (nebereme li v úvahu celý druhý,
dvousvazkový díl příloh), nejvíce uplatněny nové poznatky z britských zdrojů, zejména dokumentace
z Roayl Airforce Personnel and Management Agency v Cronwellu. Na základě toho je možné
konstatovat, že se nejedná o práci kompilační, nýbrž původní.
Důležitým faktorem v profesním a částečně i soukromém životě sledované skupiny letců byly jejich
profesní spolkové organizace, jejichž nástin je obsahem sedmé kapitoly. Zde je nutné si navíc položit
otázku, v jakém vztahu byly tyto ryze české(československé) veteránské spolky vůči partnerským
britským spolkům, především Britské legii (British legion). Nabízí se zde komparace s vojenskými
exilovými organizacemi v Kanadě nebo v Austrálii, kde vztahy českých (československých) spolků a
domácích oficiálně státem silně podporovaných veteránských spolků (např. v Kanadě tzv. Královská
kanadská legie – Royal Canadian legion ) procházely v poválečné době zajímavým vývojem a
v každém případě byly i pro menšinové národnostně definované spolky tohoto druhu významné.
Autorka k tomuto žádné poznatky nepřináší, což nejspíše indikuje, že na rozdíl od kolegů v jiných
anglosaských zemích byla tato záležitost pro letce organizované v ČSOL a ve Svazu letců ve Spojeném
království zcela nepodstatná.
S respektem a uznáním k množství odvedené drobné práce hodnotím přílohové materiály v závěru
prvního svazku a v kompletním druhém svazku disertační práce. Nashromážděný archívně
dokumentační materiál je nepochybně velmi cenný, protože z velké většiny doposud nepřístupný
české historické obci, natož veřejnosti. Zůstává otázkou, zda a případně jakým způsobem může tento
materiál kromě ryzí „encyklopedičnosti“ mít analytický potenciál k vyvozování kvalitativních závěrů.
Např., zda je předkládaný kvantitativní vzorek dostatečně reprezentativní k pokusu o konstrukci
jakéhosi profilu bývalého československého letce v britském exilu. Zcela jistě lze také z četby
osobních materiálů (soukromá korespondence, deníky) i spolkových tiskovin tematizovat názorový
vývoj letců na svou vlastní exilovou identitu. Z přiložených tabulkových příloh bohužel nelze
vyvozovat, jak dlouho se tito hrdinové smiřovali s „dočasností“ svého statutu, než pochopili, že
osvobození staré vlasti od komunismu se patrně nedožijí a jejich zakotvení v nové společnosti se tak
stává nevratným a definitivním. Není pochyb o tom, že „ideovým základem“ naprosté většiny letců
v exilu byla neotřesitelná víra hraničící s nekritickou idealizací předválečné Československé republiky
personifikované s oběma jejími presidenty. Jistě se však našly výjimky, které národně socialistický
koncept československých dějin nesdílely a byly z většinového kolektivu letců ostrakizovány. Dalším
námětem zkoumání je eventuální propojení řady osobností z řad letců s představiteli jiných českých
exilových profesních skupin, různých spolků a politických nebo kulturních organizací ve Spojeném
království. Autorka však raději neopustila bezpečnou půdu dokumenty podložené faktografie a
takovými otázkami, jak se vyvíjel myšlenkový svět letců., se raději nezabývá. Nepochybuji ale, že

s ohledem na velké množství různorodých zdrojů, literárních, archivních i svědeckých výpovědí, o
které se práce opírá, je k posuzování tématicky jasně ohraničené skupiny i z jiné, než zvolené
poměrně úzké perspektivy, autorka dostatečně kvalifikována. Doporučoval bych proto některým ze
zmíněných podnětů či připomínek věnovat pozornost v průběhu obhajoby.
Obvyklou součástí souhrnného hodnocení disertační práce bývá rovněž posouzení úrovně jejího
redakčního zpracování. Zde je třeba vzít v úvahu mnohaletý pobyt autorky mimo české jazkové
prostředí, což muselo jak stylistickou, tak i pravopisnou kvalitu práce ovlivnit. Podstatné je ovšem to,
že občasné neobratné formulace nejsou za hranicí srozumitelnosti. Zohlednit je rovněž možné
poněkud specifický, patrně anglosaskou historiografií inspirovaný způsob citací a odkazů na zdroje.
Tyto formální připomínky by bylo nutno respektovat až v případě, kdy by autorka disertační práce
usilovala o její vydání formou monografie.
Závěr: disertační práci Ivany Polley považuji za vědecky přínosnou a proto ji doporučuji k obhajobě.
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