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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Anežka Fuchsová 

 

Vztahy Velké Británie a polské exilové vlády v prvních letech druhé světové války 

 

Autorka hodlala „analyzovat působení polské exilové vlády a jejích vztahů... 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 stejné 

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

stranu nejvíce znesnadňoval její práci?“. 

V úvodu velmi kvalitně zhodnotila využité prameny a odbornou literaturu, bohužel u popisu 

metod a metodologie napsala pouze: „V rámci nepřímé metody jsem se soustřeďovala 

zpočátku na shromáždění literatury k exilu druhé světové války obecně, či k druhé světové 

válce v Polsku obecně, až následně jsem přecházela k pracím konkrétnějším. Literaturu jsem 

používala hlavně pro sběr faktů, zatímco prameny spíše pro zjištění tehdejších názorů či 

´nálady´ v té době.“ O politických dějinách, o různých školách dějin mezinárodních vztahů a 

vojenské historie se vůbec nezmínila.  

Z pramenů využila záznamy z jednání britského válečného kabinetu (zpřístupněné na 

internetových stránkách), vojenské záznamy z polského institutu a Sikorského muzea 

v Londýně a zprávy československého ministerstva zahraničí. Z pramenů osobní provenience 

využila vzpomínky polského ministra zahraničí Edwarda Raczyńského, generála Wladyslawa 

Anderse, Leona Mitkiewicze, dále paměti Winstona Churchilla a Anthonyho Edena. 

Zásadním zdroji informací byly anglosaské a polské studie, především knihy - 

PRAZMOWSKA, Anita. Poland. Modern history, London 2010 a BRANDES, Detlef. Exil v 

Londýně 1939-1943. Velká Británie a její spojenci Československo, Polsko a Jugoslávie mezi 

Mnichovem a Teheránem. Praha 2003. Oceňuji rozsáhlé využití dobového tisku. V pasáži 

věnující se vztahů Poláků se SSSR jsem postrádal studie ruských historiků (chápu, že autorka 
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nemusí umět rusky, ale existují jejich studie např. v anglickém či německém jazyce). Pro 

případný další výzkum dané otázky doporučuji i německé prameny a studie.  

Co se týče heuristiky - nesouhlasím s názorem: „Při výzkumu vojenských záležitostí bylo 

jedním z nejnáročnějších úkolů správné převedení anglických a polských názvů armádních 

hodností, vojenských organizací nebo uskupení do češtiny.“ K danému problému existuje 

množství faktografických (slovníkových) publikací, stejně jako webových stránek věnující se 

nejen terminologii, ale i výstroji a výzbroji všech armád účastnících se druhé světové války.  

Práce je chronologicky členěna, první se zabývá vnitřní a zahraniční politikou Polska 

v meziválečném období. V dalších kapitolách  je analyzováno formování polské exilové vlády 

(a armády) ve Francii a Velké Británii, zapojení polských jednotek do bojů s Němci a jednání 

polské reprezentace se Sověty a československými představiteli.  

Některé autorčiny závěry jsou příliš triviální: „Polské postavení se však nedostalo na takovou 

úroveň, aby bylo rovné Británii. Rozdíl mezi dvěma spojenci se ještě prohloubil po vstupu 

Sovětského svazu a posléze i Spojených států amerických do války v roce 1941.“ Jak by 

mohli exiloví Poláci konkurovat svým příspěvkem v boji s Němci velmocím? Samozřejmě 

pomohli ve válce, ale nikoho nenapadlo, že by patřili mezi klíčové válečné státy.  

V závěru též konstatovala: „Polské straně situaci zhoršovaly její velmocenské projevy a 

přehnaný nacionalismus, který kritizovali ostatní exiloví představitelé. Nejvíce jí však uškodil 

přístup k Sovětskému svazu. K němu byli prakticky všichni až na generála Sikorského 

nesmiřitelně nepřátelští, chtěli aby byl nějak potrestán za činy a nechtěli mu v žádném případě 

ustupovat. Jenomže nepřátelství k jednomu z největších spojenců není taktika, která by mohla 

přinést nějaké zisky. Příchodem Sovětského svazu do války na straně spojenců přibyl 

Polákům jejich největší nepřítel, který jejich plány nepodporoval, dokonce i hatil.“ Autorka 

tedy předpokládá, že by vstřícný postup Poláků k Sovětům umožnil Polsku dosáhnout 

„zisků“. A jakých? Sověti by z Polska neučinili satelit, nepodrobili by ho sovětizaci atd.? 

Nemohu se ztotožnit ani se závěrem „Poláci skutečně mezi spojenci nezískali vysokého 

postavení. Sice by se ani v případě ´vzorného´ exilu stojícího za svým vůdcem nestali jednou 

z velmocí, mohli tím však své postavení poněkud vylepšit. Za ztroskotání jednání o blízké 
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spolupráci také nemůžeme vinit pouze SSSR nebo Beneše, ale polskou i československou 

stranu obě stejným dílem.“ 

V seznamu použitých zdrojů by se u dobového tisku mělo uvádět zpracované časové rozmezí, 

zdroje fotografií se uvádějí mimo tento seznam, odkazy na JSTOR ap. není nutné zmiňovat - 

jde o fulltextové zdroje. 

Text je místy znehodnocen gramatickými chybami a překlepy – mj. „Poláci ... ještě 

zhoršovaly svými vnitřními rozpory“; „vypověděli Německu válku i Indie, Austrálie a Nový 

Zéland“; „Sonskowského“; „okolnosti, které ho určovali“. Některé termíny jsou skutečně 

nepřijatelné: „kolaborující vláda jako například v ČSR“; „internačních kempech“. 

Autorka prokázala, že si osvojila základní metody práce historika. Zvládla bibliografickou 

přípravu, seznámila se s reprezentativním vzorkem odborné a populárně vědní literatury k 

danému tématu a vhodně ho zpracovala. Oceňuji práci s nevydanými prameny ze tří zemí. 

Z obsahové stránky je práce založena na kvalitním popisu a kompilaci, s občasnými pokusy o 

analytickou činnost. Práce kombinuje metody politické a vojenské historie a dějin 

mezinárodních vztahů.  

 

Práci plně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 

 

 

V Praze, 7. srpna 2012 

 

 

 

 

Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 

 

 


