
Hodnocení školitele 

 

Karolina Stegurová, Žena a válka: Československé ženy sloužící za druhé světové 
války v britských pomocných sborech ATS a WAAF, Disertační práce FF UK, Praha 
2019. 

 

Karolina Stegurová je tématy druhé války, boje a odboje přitahována již od počátku 

studia na vysoké škole. Nejprve se věnovala, ještě pod vedením prof. Jana Kuklíka,  

osobnosti Vladimíra Krajiny a jeho činnosti v domácím odboji, její vynikající 

diplomová práce se týkala těch paradesantů, kterým se jejich mise nevydařila a oni 

pod tlakem okolností selhali, mnohdy i zradili své původní poslání. Téma disertační 

práce vyvěralo rovněž ze zájmu o odbojové aktivity, avšak doktorandka opustila 

prostor protektorátu a upřela svou pozornost na zahraniční vojenský odboj, 

především v britských jednotkách. Téma by to bylo značně frekventované, kdyby 

ovšem cílem zájmu Karoliny Stegurové nebyly ženy a jejich snaha začlenit se do řad 

vojska či pomocných sborů. Toto téma, přestože je v zahraniční literatuře velmi 

populární, v českém prostředí dosud komplexně zpracováno nebylo, jednalo se tedy 

o velkou výzvu, která navíc předpokládala poměrně složitou heuristiku ve Velké 

Británii a pro komparaci také dobrou orientaci v literatuře o řadě dalších zahraničních 

armád, řádných i exilových. 

Domnívám se, že Karolina Stegurová odvedla vynikající práci na tomto poli. Řádné 

bylo i její studium, předepsané povinnosti složila v souladu s Individuálním studijním 

plánem. Její výsledky je třeba vyzdvihnout i v souvislosti s tím, že není institucionálně 

pevně zakotvena v akademickém prostředí, ale její profesní aktivity byly a jsou 

rozkročeny mezi administrativní a organizační činností na poli kultury. Přesto nalezla 

prostor pro absolvování dlouhodobého studijního pobytu ve Velké Británii, který je 

v předkládané práci dobře zúročen. Velkou devizou Karoliny Stegurové, a to 

v přístupu k tomuto tématu i pracím předchozím, je její entusiasmus, láska k tématu a 

mimořádné osobní nasazení. V tomto případě se zúročilo v předkládané disertační 

práci, která je výborným výsledkem jejího doktorského studia. 
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