
Abstrakt 

 Disertační práce se zabývá problematikou vojenské služby československých žen 

v britské armádě v tzv. ženských pomocných sborech, a to zejména ve složkách ATS (Auxiliary 

Territorial Service) a WAAF (Women´s Auxiliary Air Force). První československé krajanky 

vstupovaly do britských služeb od poloviny roku 1941 a působily na vojenských a leteckých 

základnách přímo na území Velké Británie. Jiné pak od začátku roku 1943 sloužily v 

pomocných sborech v oblasti Středního východu. V průběhu války touto službou prošlo více 

než 250 československých občanek.  

Disertační text přibližuje průběh jejich výcviku, vlastní pracovní zařazení, každodenní 

výkon vojenské služby, a s ním spojené problémy a nedostatky, stejně jako pozitiva, jež služba 

přinášela. Problematika vojenské služby československých žen je zkoumána v kontextu 

zvolených postupů československých exilových institucí, zejména pak Ministerstva národní 

obrany. Zabývá se tedy i kardinální otázkou, proč mohly československé občanky sloužit pouze 

v armádě spojeneckého státu a zda vůbec existovaly úvahy o zřízení obdobné služby žen přímo 

u československých zahraničních jednotek. 

Celý okruh problémů je pak zasazen do širšího rámce praktikované britské válečné 

politiky a britských reálií. Pro bližší pochopení situace československých žen se tak zaměřuje 

na důvody vzniku, respektive obnovení koncepce ženských vojenských pomocných sborů 

obecně. Věnuje se způsobu jejich organizace a vlastní správě v průběhu války a problémům, se 

kterými se potýkaly, které spočívaly zejména v nedostatečných počtech hlásících se žen. Část 

textu rozebírá zvolené formy oficiální vládní propagandy, která kromě komunikace politiky 

zesíleného začleňování žen do válečného úsilí i do pomocných sborů směrem k britské 

veřejnosti, měla navýšit i požadované počty.     

 Kromě popisu válečné vojenské služby se zejména druhá polovina textu soustředí na 

situace, ve kterých se československé členky ATS a WAAF ocitly po skončení válečného 

konfliktu. Závěrečné kapitoly tak přibližují průběh jejich demobilizace a repatriace zpět do 

osvobozené vlasti. Rozebírají projevy oficiálního uznání a společenského ocenění (či jeho 

nedostatky) jejich činnosti po ukončení války. Věnují se i otázce budoucnosti vojenské služby 

žen v československé armádě v mírové době a politickým debatám a právním normám, jež byly 

za tímto účelem přijaty. V neposlední řadě jsou v práci přiblíženy i osudy a další život těchto 

vojákyň britské armády v totalitním Československu.  
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