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I. Stručná charakteristika práce 

Disertační práce se zabývá problematikou vojenské služby československých žen v britské 
armádě v britských ženských pomocných sborech ATS (Auxiliary Territorial Service) a WAAF 
(Women´s Auxiliary Air Force) v širším kontextu.  

 

Stručné celkové zhodnocení práce 

Považuji předloženou práci za velmi kvalitní, na základě širokého základního výzkumu i 
literatury mapuje situaci československých žen, sloužících za druhé světové války v britských 
pomocných sborech. Zasazuje tématiku do širších souvislostí, komparuje situaci 
československých žen v těchto sborech se situací žen v dalších spojeneckých armádách, vedle 
britské také v polské, sovětské a francouzské. 

II. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Nemám výhrady ke členění práce, výklad je srozumitelný, v odpovídající míře doložený 
poznámkami. Práce je přehledně členěna, pouze bych při budoucí publikaci (velmi potřebné!) 
zvážil současné předřazení komparativních pasáží hlavnímu tématu, logicky by bylo lepší 
nejprve zpracovat vlastní problematiku britských pomocných sborů a účasti 
československých žen v nich a teprve potom dodat relevantní situaci v dalších spojeneckých 
armádách. Jinak další členění sleduje logickou výstavbu textu, založeného nejprve na výstavbě 
systému pomocných sborů ve Velké Británii a poté se zabývá možnostmi a vstupem 
československých žen do nich, ať na anglických ostrovech, či na Středním Východě, dále pak 
jejich působením v ATS, WAAF a ojediněle také WRNS, až po poválečný návrat většiny z nich 
domů do vlasti. 

2. Formální úroveň práce 

[Pracuje autor koherentně se zkratkami, syntaxí bibliografických odkazů, přepisy cizích slov 
apod.? Užívá správně poznámek pod čarou? Nedopouští se pravopisných chyb a jazykových 
neobratností? Je práce vizuálně přehledná a dobře graficky zformátovaná?] – Myslím, že se 
všemi těmito záležitostmi se autorka velmi dobře vyrovnala, takže je zbytečné je opakovat. 
Přirozeně některé chybné drobnosti formálního, jazykového či obsahového charakteru se 
najdou (jako ostatně u každé práce), ale jde jen o výjimky, pro případnou (doufám) knižní 
publikaci je autorce předám. Jazykově je práce na velmi dobré úrovni. 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Pramenná základna pro tuto práci je velmi široká a týká se jak domácích, tak zahraničních 
archivů. Musím zde znovu konstatovat, že autorka se s tímto problémem velmi dobře 
vyrovnala a bezpečně se jak v pramenech, tak v literatuře orientuje. Není to přitom věc 
jednoduchá, už jenom studium v britském The National Archives vyžaduje erudovanost (a 
také delší výzkum), aby se badatel zorientoval v systému britských úřadů (a jejich vzájemných 



vztazích), resp. jejich archivních fondů, které jsou k danému tématu potřebné. Neshledal jsem 
žádné podstatné opomenutí v tomto směru, výzkum autorka doplnila i o další fondy, zejména 
z Imperial War Museum. Obdobně se to týká i výzkumu v archivech domácích, který opět 
vyžaduje velkou erudovanost, aby badatel postihl všechny fondy, k tématu potřebné. Možná 
by bylo možno využít ještě válečného fondu Edvarda Beneše (EB II) uloženého v Archivu 
Ústavu T. G. Masaryka, který má však v tomto tématu k citované Vojenské kanceláři 
prezidenta republiky, uložené ve VÚA-VHA, jen doplňkový význam. To stejné se dá říci o 
Londýnském archivu, uloženém v Archivu Kanceláře prezidenta republiky, kde jsou např. 
uložena připomínková řízení k dekretům.  

Oceňuji také brilantní práci autorky s relevantní literaturou, která v posledních dvou 
dekádách doznala velké expanze. Přitom je nutno dodat, že řada citovaných zahraničních 
titulů (publikovaných pramenů) je u nás nedostupná, což se týká zejména britských předpisů 
pro formování a činnost pomocných sborů.  

Bude-li autorka svou práci publikovat, doporučil bych jí však zrevidovat komparativní pasáže 
ve vztahu k dalším spojeneckým zemím, ať už se to týká Polska (kde je velká báze jak obecné 
literatury k vojenským dějinám Polska za války, tak publikací speciálních – viz např. řada 
publikací o ženách v polském odboji vydaných z Fundacje generał Elżbiety Zawackiej), 
Sovětského svazu i Francie.  

4. Vlastní přínos 

Práce se zcela originálním dílem, založeným na detailním studiu domácí i zahraniční 
literatury a pramenů, zpracovává jako první v české historiografii komplexně danou 
tématiku. Bylo mi potěšením číst disertaci postavenou na tak širokém archivním výzkumu. 
Oceňuji, že autorka nezůstala u víceméně technického popisu vzniku a vývoje pomocných 
sborů na tradiční bázi vojensko-politických jednání, ale dokázala přiblížit i takříkajíc všední 
den československých žen u těchto jednotek, jejich vlastní aktivity ve vztahu k jejich postavení 
v armádě a i jejich poválečné osudy včetně repatriace. Téma, které autorka zpracovala, jakkoli 
se zdá velmi úzké, se při bližším zkoumání rozrůstá do mnoha různých rovin, skoro by se dalo 
říci, že je bezbřehé, není to jen otázka vojenská, ale kupř. otázka postavení žen ve válečné 
společnosti vůbec, repatriace a mnoha dalších problémů, které by se mohly stát samostatnými 
svébytnými pracemi, mj. také otázka postavení žen v československé armádě na půdě SSSR. 
Souhlasím se závěry autorky, týkajícími se komplikovaného postavení československých žen 
jak v důsledku postoje britských i československých úřadů, tak i dalších okolností, jazykovou 
bariérou, prostředím (zejména na Středním východě) apod. 

III. Dotazy k obhajobě 

- „Francie, Polsko, Norsko, Belgie, později i Československo a další státy zde po dohodě s Brity 
formují své vojenské zahraniční jednotky, aby zasáhly do průběhu vlastních bojů a přispěly 
tak k porážce nepřítele.“ (s. 28) – není toto pořadí budování spojeneckých vojenských 
jednotek na britské půdě poněkud jiné, pro Československo příznivější? Viz příklad 
spojeneckých leteckých perutí v rámci RAF. 

- V závěru své práce autorka hovoří o „československých krajankách“ (s. 211-212 etc.). Kdo 
jsou tyto krajanky? Československé exulantky (emigrantky?), britské občanky 
československé národnosti? Nebo všechny dohromady? Jinde v textu se používá i termín 
občanky. Prosím upřesnit toto pojmosloví, termín krajanky považuji za zavádějící směrem 
k tradičním československým krajanským obcím v zahraničí. 

 



IV. Závěr  

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěla. 

 

12. května 2019 doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. 


