Zápis z obhajoby disertační práce Mgr. Ivany Polley
konané dne 11. června 2012
téma práce: Návrat do emigrace. Osudy československých příslušníků RAF po

druhé světové válce ve Velké Británii
přítomni:
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. – předseda komise
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. – oponent
doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. – oponent

Předseda komise profesor Rychlík zahájil v 15:00 obhajobu a představil přítomným
kandidátku Mgr. Ivanu Polley.
Školitel profesor Hlavačka představil doktorandku a seznámil komisi s uchazečkou a její
disertační prací. Zmínil zejména, že práce má díky provedenému terénnímu výzkumu ve
Velké Británii jedinečný charakter. Školitel práci velmi rád doporučil k obhajobě.
Poté kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Konkrétně s jednotlivými cíli,
pramennou základnou (britské a české archivy), použitými metodami (mimo jiné metoda
„oral history“), obsahem a přínosem práce.
Disertace navazuje na monografické práce Jiřího Rajlicha (Na nebe hrdého Albionu).
Kandidátka zmapovala celkem 226 osudů letců, přes velké badatelské úsilí si ale není jista,
zda se jí podařilo objevit úplně všechny čs. letce, kteří po roce 1945 ve Velké Británii
působili.
Jednotlivé čs. příslušníky RAF rozdělila kandidátka do několika skupin, kterými se pak
zabývá v jednotlivých kapitolách. Jedná se o tyto skupiny (kapitoly):
- Letci, kteří zůstali po roce 1945 ve Velké Británii
- Letci, kteří odešli do Velké Británie legálně
- Ilegální odchody letců pozemní cestou

- Únosy letadel – kandidátka sdělila, že samotné téma kapitoly je tak rozsáhlé, že by bylo
vhodné pro samostatnou disertační práci. Sama se v této kapitole soustředila na analýzu
dobového tisku (převážně zahraničního).
Samostatné kapitoly věnovala kandidátka dále těmto tématům:
- Čs. letci a jejich spolupráce se Secret Intelligence Service, CIO a MI6 – se zřetelem na
osobnost Tomáše Vybírala
- Letecké spolky ve Velké Británii – se zřetelem na osobnost Adolfa Pravoslava Zeleného
- Medaile, hodnocení, řády – Snažila se zejména dohledat, za jaké konkrétní činy dostali letci
řády.
- „Rehabilitace“ po roce 1989
Základní přínos své práce spatřuje kandidátka zejména v tom, že se jí podařilo získat a
analyzovat informace z „nedostupného“ archivu RAF Personnel and Manegement Centre.
Následně požádal předseda komise profesor Rychlík oba oponenty, aby přednesli závěry
svých posudků.
Jako první vystoupil docent Kudrna, podle něhož se cíle práce podařilo naplnit a
disertační práce podle něj představuje hodnotný přínos a vklad do historiografie. Oponent
zmínil zejména bohatou pramennou základnu, použití metody „oral history“, přehlednou
strukturu práce a podtrhl velký přínos závěrečných kapitol. Oponent dále souhlasil se
specifickým pojetím příloh (dvoustránkové personální karty zkoumaných osobností ve 2
knihách), které jsou podle něj i podle kandidátky nedílnou součástí předkládané práce.
Oponent dále upozornil, že v případě dvou exkurzů (osobnost Karla Kuttelwaschera a
Oldřicha Doležala) by možná bývalo vhodnější zvolit jiné osoby, neboť dotyčnými se již
zabýval Jiří Rajlich. V závěru oponent doporučil práci k obhajobě a položil tyto otázky:
1) Myšlenková identita čs. letců. Jak se čs. letci a jejich rodiny ve Velké Británii
aklimatizovali, vedli např. své děti k vlastenectví, učili je česky apod.?
2) Shrnutí vlastního výzkumu za pomoci metody „oral history“.
Jako druhý oponent vystoupil docent Konečný, který byl s ohledem na rozsáhlý posudek doc.
Kudrny a mnohé styčné plochy obou posudků stručnější. Podle něj nelze zpochybnit původní
charakter práce a její záměr kandidátka naplnila. Oponent upozornil na to, že seznam použité
literatury mohl být pro úplnost doplněn o okruh exilové a regionální literatury. Nicméně tuto
záležitost označil za vedlejší. V závěru posudku oponent vyjádřil uznání přílohám práce, práci
jednoznačně doporučil k obhajobě a položil tyto otázky:
1) Otázka letců židovské národnosti, zda například odcházeli z Velké Británie dál do Kanady
apod.
2) Otázka spolkového uplatnění se zřetelem na spolek British Legion.

3) Otázka myšlenkové identity letců.
Poté kandidátka reagovala na posudky obou oponentů a jejich otázky.
Nejprve se vyjádřila k otázce identity letců (otázka obou oponentů). Kandidátka upozornila,
že tuto problematiku je vhodné rozdělit do dvou, případně více skupin. Ti letci, kteří zůstali
po roce 1945 ve Velké Británii, se většinou cítili Čechy, přestože mluvili německy (Židé).
Jejich příbuzní většinou zahynuli během války, a proto se dotyční neobraceli zpět do
minulosti (Československo), ale kupředu do budoucnosti (Velká Británie). Druhá skupina
letců – ti, co odcházeli z ČSR do Velké Británie – se v prvním momentě snažila ve Velké
Británii usadit a získat zázemí. To, jak čs. letci předávali češství svým dětem, je podle
kandidátky složitá otázka a sama si netroufá globalizovat odpověď, nicméně upozornila na
několik aspektů. Zatímco dospělí čs. emigranti se mezi sebou setkávali a udržovali kontakty,
děti se již zpravidla česky neučily (chodily do britských škol), nicméně v současné době mají
o dění v České republice zájem. V závěru své odpovědi se kandidátka omluvila, že této
problematice nevěnovala samostatnou kapitolu, upozornila však na to, že daná problematika
je zmíněna v jednotlivých exkurzech.
Kandidátka dále vysvětlila, že osobnost Karla Kuttelwaschera a Oldřicha Doležala vybrala do
exkurzů zejména kvůli získaným kontaktům na jejich příbuzné (zeť K. Kuttelwaschera a syn
O. Doležala). Dále uvedla, že právě s ohledem na dřívější zpracování obou byl v případě
těchto osobností rozsah exkurzů menší (cca 4 strany), zatímco ostatní exkurzy věnované
dosud nezpracovaným osobnostem jsou rozsahově obsáhlejší (cca 12 stran).
Co se týče kandidátčina vlastního výzkumu za použití metody „oral history“, kandidátka
považuje za hlavní úspěch získání důvěry pamětníků. Vždy přitom bylo potřeba pamětníky
navštěvovat opakovaně a mít dopředu připravené otázky. Rozsah získaného materiálu byl
často značný a o to více bylo třeba se věnovat následné analýze a interpretaci a provést
pečlivý výběr.
K otázkám docenta Konečného kandidátka uvedla:
Během výzkumu nenarazila na čs. letce židovské národnosti, kteří by odcestovali dále z Velké
Británie do Kanady nebo dalších zemí.
Ohledně British Legion kandidátka vysvětlila, že spolek se zabýval zejména finančními
kompenzacemi a nesoustředil se na společenské akce. Dokumentace k jednotlivým členům
spolku se nedochovala, neboť když člen zemřel, materiál byl skartován.
Následně předseda komise profesor Rychlík otevřel rozpravu (diskuzi).
Docent Němeček se zeptal kandidátky na specifičnost pramene: Kanadské listy pana Janečka.
Kandidátka upozornila, že hodnota tohoto pramene pro historiky je značně problematická.
Profesor Hlavačka zmínil v disertaci pojednaný případ letce Františka Vindiše, který jezdil do
Československa po roce 1965 na návštěvy a opatřil bratrovi automobil Rolls-Royce.
Kandidátka rozvedla podrobnosti této kuriózní záležitosti.

Docent Konečný se dále zeptal, zda měli po roce 1989 čs. letci mezi sebou spory ohledně
hodností a udílení vyznamenání, a rovněž, zda se komunistický režim snažil dostat emigranty
z Velké Británie zpět do Československa. Kandidátka potvrdila četné spory, které mezi čs.
letci po roce 1989 kvůli povyšování a udílení vyznamenání vznikly; tehdejší praxe byla totiž
taková, že kdo se o vyznamenání/povýšení důrazně hlásil, uspěl spíš než ostatní veteráni. Dále
kandidátka zmínila taktiku „amnestií“, které komunistický režim pro emigranty vyhlašoval, a
také konkrétní případ manželů Kasalových, kteří se do Československa vrátili.
Nikdo další již v diskuzi nevystoupil a komise se odebrala k tajnému hlasování. Výsledek byl
v zápětí vyhlášen. Hlasovali čtyři členové komise a všechny čtyři hlasy byly kladné. Komise
navrhla udělit Mgr. Ivaně Polley titul doktor (Ph.D.) a dále doporučila, aby se přílohy
disertační práce nezveřejňovaly na internetu, a to s ohledem na značné riziko jejich
„vykradení“.

Zapsal: Mgr. Pavel Kreisinger

Podpis předsedy komise:

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

