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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Fuchsová, Anežka, Vztahy Velké Británie a polské exilové vlády v prvních 

letech druhé světové války, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 

2012, 83 stran. 

 

Anežka Fuchsová si jako téma své bakalářské práce zvolila analýzu vztahů Velké 

Británie a polské exilové vlády v prvních letech druhé světové války. Když však čtenář 

práci důkladněji prostuduje, zjistí, že práce má mnohem širší rozsah, než nabízí její název. 

To je patrné již ze samotného cíle v úvodu práce, kde autorka píše: „V práci bych chtěla 

analyzovat působení polské exilové vlády a jejích vztahů. Zároveň bych chtěla odpovědět 

na následující otázky. Bylo její působení úspěšné? Co se jí podařilo vyjednat během 

spojeneckých jednání? Podařilo se jí mezi mocnými spojenci vydobýt rovnocenné nebo 

alespoň vlivné místo? Získala mezi nimi podporu pro své zájmy, či měl snad někdo jiné 

zájmy jako ona? Jaké byly hlavní zbraně, kterými chtěla tlačit na spojence? Kdo jí na 

druhou stranu nejvíce znesnadňoval její práci?“ Tento cíl a otázky, které si autorka 

položila, podle mého názoru překračují rámec bakalářské práce a spíše by byly vhodnější 

při zpracování práce diplomové. 

  

Autorka svůj výzkum založila na studiu nevydaných a vydaných pramenů, tisku, 

pamětí a na bakalářskou práci poměrně značného množství sekundární literatury. Co se 

týče pramenů, použila Fuchsová zdrojů dostupných na internetu (The National Archives 

v Kew v Londýně a Instytut Polski i Muzeum imienia Generała Władysława Sikorskiego, 

Londýn) a pramenů z Archivu Kanceláře prezidenta České republiky. Otázkou je, jaké 

množství pramenů je internetově zpřístupněné. K Polsku v daném období lze totiž 

v National Archives v Kew nalézt obrovské množství zdrojů. I z práce je patrné, že 

autorka tyto materiály použila spíše k „dokreslení“ situace. 
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Co se týče struktury, práce je rozdělena do čtyř kapitol (kromě úvodu a závěru). 

První z nich se týká meziválečného Polska. Autorka zde popisuje vnitřní vývoj polského 

státu a jeho zahraniční politiku v meziválečném období. Druhá kapitola analyzuje 

formování exilové vlády ve Francii a britský postup v prvních měsících okupace. Třetí 

kapitola se zabývá obdobím od vypuknutí druhé světové války do napadení Sovětského 

svazu a poslední část analyzuje období do roku 1943.  

 

Pokud jde o závěry práce, lze souhlasit s tvrzením, že se Poláci – zejména piloti – 

stali významným spojencem, když bojovali v bitvě o Británii, na druhou stranu autorka 

možná polské možnosti trochu přeceňuje. Vstupem Sovětského svazu do války na straně 

spojenců se situace Poláků samozřejmě zhoršila, protože britští politici nehodlali v této 

fázi jít proti Stalinovi (viz strana 63-64). V závěru práce Fuchsová cituje historičku Anitu 

Prazmowskou, která tvrdí, že Británie Polsko vlastně zradila, protože málo bránila polské 

zájmy. Zajímalo by mě, jak se na toto tvrzení dívají britští historikové. Přes výše zmíněné 

připomínky se jedná o poměrně kvalitní práci, kterou občas ovšem shazují gramatické 

chyby. Práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji ji hodnotit podle obhajoby stupněm 

výborně nebo velmi dobře. 

 

V Praze 1. 9. 2012 

 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze    

 

   

 


