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První kritické pozastavení si zasluhuje metodický přístup autora i samotné vymezení tématu 
disertační práce. Po patřičné mediální masáži, která byla vedena začasté soudobou 
nedovzdělanou žurnalistikou, motivovanou "osmičkovou číselnou magií", by se mohlo zdát, 
že autor při výběru tématu podlehl aktuální společenské objednávce. Sám však v úvodu 
přesvědčivě vysvětluje, jak a čím byl motivován k napsání obsáhlé práce o historii čs. 

legionářů a "fenoménu legionářství v moderní čs. státnosti" byt' soudím, že reflektuje 
fenomén legionářství spíše šířeji, totiž jak se odrážel v komplexněji pojímaných peripetiích 
dějinného vývoje české (a v menší míře i slovenské) společnosti 20. století a často až 
doposud. A to zdaleka nejen v naplňování a konstrukci ideje státu československého, případně 
českého, která z ní vyrůstá a navazuje na ni. Skutečné hlavní motivy k napsání práce disertant 
stanovil dva: přispět k demýtizaci dějin československé demokracie jak je spojována zejména 
se jmény Masaryka a Beneše a zároveň se přiřadit k těm nemnohým pracem soudobé české 
historiografie, které programově odmítají převažující pozitivistické a neopozitivistické 
metodologické přístupy. Na tomto místě rád připomínám moudrou myšlenku, kterou 
nezávisle na sobě formulovali dva čeští historici František Janáček a Robert Kvaček. 

Parafrázujíce starou rabínskou moudrost, že "všechno je jinak" dodali, že to ještě neznamená, 
"že to musí být naopak". Jan Michl uvádí, jak je připraven svá tvrzení, která často mají právě 
jen obrácená znaménka dosavadních hodnocení obhajovat. Položíme proto jeho práci některé 
otázky. 

Než se tak stane, zaslouží si disertant ocenění za poměrně rozsáhlý původní archivní výzkum, 
který podnikl v relevantních archivních fondech, a to nejen ve Vojenském historickém 
archivu. Doplňoval jej studiem soudobého tisku (ne už tak důsledně) a dále studiem soudobé 
literatury, literatury memoárového charakteru, studiem pozůstalostních fondů a využitím 
poměrně rozsáhlého souboru historické literatury. Rád konstatuji, že oproti první verzi 
disertační práce se fond použité literatury rozrostl, disertant reflektUje některé nové tituly, ale 
některé důležité práce zůstaly opomenuty. Jako příklad uvádím klíčovou monografii Jana 
Němečka Soumrak a úsvit československé diplomacie. 15. březen 1939 a československé 
zastupitelské úřady, dále studie J.B. Uhlíře o Emanuelu Moravcovi nebo práci Sokol proti 
totalitě. (Provázanost osudů Sokola a legionářů je přitom nesporná). Na některých místech Jan 
Michl cituje práce, které se s jeho interpretací rozcházejí, ale to v poznámkách často neuvádí, 
což působí matoucím dojmem. Příkladem je odkaz na práci Karla Straky o československé 
armádě a navíc jeho druhá monografie je opomenuta vůbec. 
Rovněž zdůvodnění vnitřního členění disertační práce bych přičetl k jejím kladům. První část 
práce se věnuje problematice vzniku Kanceláře československých legií, rozebírá definici 
pojmu Legionář, shrnuje poznatky o osudech legionářů francouzských, italských a ruských a 
zabývá se - docela objevně - okolnostmi, za kterých vznikala legionářská legislativa. Za 
přínosné pokládám postižení problematiky kritického zhodnocení sociálního postavení 
legionářů v 1. republice. 

Druhá část práce nazvaná legionáři v československé armádě a diplomacii si všímá procesu 
začleňování legionářů do československé armády, zabývá se složením důstojnického sboru a 
zdůrazňuje legionářský zásah do obsazení celého území nového státu a jak autor napsal, 
zaznamenává "nesmazatelnou legionářskou stopu při budování československé armády" 
(str. 5). Ale zároveň ani zdaleka není oslavně nekritický. Připomíná konfrontace legionářů a 



"austriáků". Z obráceného pohledu tuto problematiku sleduje Martin Veselý v prac1 
o generálu Rychtrmocovi. Jan Michl velmi kriticky hodnotí československou generalitu, 
zejména tu legionářskou, v kritickém roce 1938. Zdá se, že mnohá podpůrná tvrzení o 
pochybných vojenských hodnotách např. armádního generála Krejčího- z pera nepřátelských 
zpravodajských služeb - může vzhledem k těmto okolnostem vyvolat otázku, zda takové 
"důkazy" myslí docela vážně. A nyní k onomu odhodlání obhajovat své názory a interpretace. 
Pro generála Gajdu najde Jan Michl dost pochopení a dokonce i jeho další politický život 
jakoby způsobila jen a jen nespravedlivost na něm spáchaná za Gajdovy aféry. Ale proč je 
úplně opomenuta kauza jeho politického a mravního selhání těsně před 15. březnem 1939 a 
hlavně 15. a 16. března 1939? Právo na nejednostranný soud musí mít i generál Krejčí a 
další. To že byl někdo "věrný Hradu" nesmí být samo o sobě už dostačujícím odsudkem. Je-li 
toto onen odpudivý pozitivismus, tak se k němu hlásím. 

O skutečném selhání se dá zajisté hovořit v případě československé diplomacie po 15. březnu 
1939, i když ani tehdy, jak to přesvědčivě dokazuje Jan Němeček, neselhali všichni, a mezi 
nimi i legionáři v řadách diplomatů. O podílu legionářů na utváření a fungování 
československé diplomacie v letech 1918 - 1939 se ovšem dalo napsat více a lépe. 
Podotýkám, že se přímo nabízí statistické zachycení stavu kolik československých titulářů 
bylo z legionářských kruhů. Proti původní verzi zařadil Jan Michl do disertace i krátké 
zastavení u životních osudů a služební kariéry některých legionářů v řadách četnictva a 
policie. 

Značný rozsah mají třetí a čtvrtý oddíl disertační práce. Komplexně pojednávají o všech 
legionářských organizacích a sdruženích, dokonce i o legionářích na Slovensku a 
o mezinárodních organizacích legionářského typu. Právě souhrnnost informací je 
nejpřínosnější, neboť historici J. Šedivý a další o této problematice už psali. Nejvíce kritiky si 
od autora vysloužila Československá obec legionářská. Zdá se, že klíč ke kritice nalezl autor 
u jejího bezvýhradného vztahu k Masarykovi a k "Hradu". Jak si ale vysvětlit, že v době 
ohrožení demokracie za druhé republiky, a tím spíše za nacistické okupace byl inspirativní 
duch legionářství spojen právě s jejími představiteli a stoupenci? Čtvrtý oddíl zdařile rozebírá 
symboly a symboliku legionářství a autor zdůrazňuje, jaké vážnosti se těšily ve společnosti. 
Dobře je vybral: manifestační sjezdy, bitvu u Zborova, oslavy 28. října a kult plukovníka 
Švece. 

Významné rozpaky mám s pátým oddílem práce, který se zabývá kulturou. Disertant tu totiž 
zaznamenává pouhou deskripci legionářské literatury, výtvarných a hudebních či filmových 
děl s legionářskou tématikou a i verbálně rezignuje na hodnocení estetické a emocionální 
kvality a intenzity jejich působení. Informační hodnotu naopak mají pasáže o vzniku a 
působení Památníku osvobození. 

Výhrady mám ke kapitole "Legionářství jako politický faktor". Apriorní vztah ostražitosti 
před spojením s TGM a "Hradem" neumožňuje přesněji identifikovat, co opravdu 
legiémářství znamenalo pro odhodlání bránit československou demokracii. Nezaznamenal, že 
bylo těsně spjato a propojeno se Sokolem a sokolstvím, a to personálně i duchovně. Považuji 
to za omyl. Ten se autorovi nejvíce vymstí, když píše o období 2. republiky, kterým se jinak 
blíže zabýval. Ale o vzniku a působení legionářsko-sokolského křídla VNSPL a poté NSP tu 
nenajdeme ani slova. Obdobně spíše jen deskriptivní jsou kapitoly o legionářích v domácím a 
zahraničním odboji. Postoje K.H. Franka k legionářům také nelze zcela ztotožnit s celkovou 
nacistickou politikou vůči nim. Propojení útoků na legionáře a sokoly věštilo nástup nové fáze 



okupační politiky, která se soustřeďovala na eliminaci vůdcovské vrstvy. Autor si také asi 
nemyslí, že je zcela možné obejít postavu Emanuela Moravce. 

Kapitolu, která se zabývá postavením legionářů ve vrcholné politice pokládám za přínosnou, 
i když řada bystrých postřehů je někdy doplněna jen odsudky ve formě klišé. Autor ale kreslí 
své portréty se zaujetím. Rozklad československého legionářství po únoru 1948 jistě 

symbolizuje, jak se tehdejší společnost propadla do ztráty imunity vůči nastupující 
komunistické totalitě. Není bez zajímavosti, jak se do toho promítá např. politická biografie 
Prokopa Maxy a v jejím rámci i propojení k selhání československé diplomacie v březnu 
1939. Připomenutí osudů legionářů v době komunistické totality celou práci uzavírá a 
rozhodně nepůsobí jako nefunkční apendix. Chybí mi však větší pochopení pro roli, kterou 
sehrál první a zejména druhý odboj v diskusích, které na jaře roku 1968 dávaly do pohybu 
pozoruhodný společenský reformní proud Pražského jara. 

Zvážím-li klady a problematické stránky disertační práce Jana Michla dospívám k názoru, že 
si zaslouží, aby se stala předmětem obhajoby a jistě i fundamentální diskuse při jejím 
průběhu. Pokud v ní disertant svoje postoje obhájí a nad otazníky nad svou prací se podnětně 
zamyslí, stane se tato práce podkladem pro udělení titulu Ph.D. 

V Praze dne 6.1. 2009 


