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Posudek školitele 

Práce Jan Michla je novým výrazným příspěvkem k poznání legionářství, jednoho z klíčových 

fenomenů moderních českých dějin. Chronologické rozmezí jeho práce přitom zahrnuje 

dlouhé období jednoho lidského věku od vzniku Československa až do roku 1999, respektive 

2003, kdy poslední legionáři odešli. 

Práce je komponována tematicko-chronologicky. Po úvodních oddílech, v nichž autor 

analyzuje "uřední" definici legionáře a charakterizuje legionáře podle původního teritoria 

jejich působnosti, přistoupil autor k popisu zastoupení legionářů v klíčových oblastech 

nového státu - v armádě, četnictvu a policii a v diplomacii. Třetí, velmi rozsáhlá, kapitola 

systematicky popisuje složitý konglomerát jednotlivých legionářských organizací, jež 

v meziválečném období v republice působily. Jestliže je v jednotlivých podkapitolách kromě 

jiných uvedeno Sdružení italských legionářů a Kruh starodružinníků, měl snad být alespoň 

podobně i zmíněn Kruh francouzských legionářů, nehovoře již o obdobné organizaci 

legionářů srbských. Kapitola o kultuře je podle mého názoru poněkud stručná, ztrácí proto 

místy interpretativní charakter a stává se pouhým výčtem jmen. Překvapivě stručná je také 

kapitola Legionářství jako politický faktor. Politickým souvislostem legionářství ve dvacátých 

letech je věnováno pět stran! Chybí nejen hlubší analýza vztahu legionářů a legionářských 

organizací k institucím parlamentní demokracie, ale také k systému politického stranictví a 

k politickým stranám. Analyzován je vztah k prezidentu Masarykovi, obdobná analýza 

vzájemného poměru s E. Benešem však chybí. Osudy legionářů za druhé světové války a ve 

vrcholné politice přibližuje autor především formou biografických medailonů konkrétních 

legionářů. Za naprosté - a velmi zdařilé - novum v zkoumané problematice považuji 

závěrečnou kapitolu o osudech legionářů po roce 1948. 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že ani práce 1. Michla se s legionářskou 

problematikou nevypořádává komplexně, stranou například zůstala problematika sociální. 

Autor se držel tématu a zkoumal především vztah legionářství a moderní české státnosti. I 

v tomuto výzkumu zůstal ovšem ledacos dlužen: nutné by bylo například hlouběji bádat o 

ideovém a myšlenkovém vyznění legionářství i o zápasech o ně, jak to bylo obsaženo 

v programových prohlášení jednotlivých organizací, v dobové publicistice i v legionářské 

historiografii. 

Vysoce oceňuji obrovský rozsah heuristické práce autora, zejména jeho hluboký 

archivní výzkum, zahrnující nejen obligatorní prameny Vojenského ústředního archivu, ale 



prakticky všech relevantních českých archivů. Autor se také velmi dobře orientuje v dobové 

publicistice a v neobyčejně rozsáhlé časopisecké pramenné základně. 

Z hlediska metodologického patří práce spíše k průměrným. Z velké části mnohdy 

pouze hromadí fakta, jakkoliv je autor v manifestované opozici proti pozitivismu (či spíše 

vlastní představě o něm) komentuje, namísto toho, aby je seriózně interpretoval. Promarněnou 

šancí zůstaly časté náběhy k prosopografické metodě: ke škodě práce autor většinou zůstal u 

shromáždění biografických medailonů, aniž by dále pracoval s intepretacemi, s analýzou 

kariérních strategií apod. Chybí pokusy o komparaci a typologii, jež mohly být například 

užity v kapitole o legionářských organizacích. Práci chybí lepší rozbor dosavadního bádání, 

jasně stanovený cíl výzkumu a kvalitnější závěr. Autor staví na "příběhovosti", mnohdy však 

jeho styl a sloh vybočuje z žánru vědecké studie, nehovoře o nekvalitně provedených 

korekturách díla. 

Ve svém celku jde však o první ucelenou práci na toto téma, jež na základě původního 

pramenného výzkumu přinesla mnohé nové poznatky. Zejména vyzdvihuji poznání řady 

konkrétních osudů jednotlivých legionářů a detailní prozkoumání vztahu komunistické moci 

k legionářům a legionářství po roce 1948. Tato pasáž by si podle mého názoru zasloužila být 

publikována. Zatímco osudy legionářského hnutí a legionářů za první světové války patří 

v české historiografii tohoto období k nejlépe zpracovaným, k dalšímu vývoji legionářství po 

roce 1918 jsme doposud ucelenou monografii neměli. Tuto mezeru se Jan Michl vytkl za cíl 

svojí prací zaplnit. Z velké části se mu to zdařilo. Práci proto d o p o r u č u j i k obhajobě. 
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