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Posudek oponenta disertační práce Mgr. Karolíny Stegurové 

 

„Žena a válka: československé ženy sloužící za druhé světové války 

v britských pomocných sborech ATS a WAAF“ 

 

předkládané v roce 2019 na Ústavu českých dějin 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

 

I. Stručná charakteristika disertační práce  

Mgr. Karolína Stegurová si za téma své disertační práce zvolila problematiku vojenské služby 

československých žen, které v letech druhé světové války konaly službu v britské armádě v 

rámci tzv. ženských pomocných sborů, a to zejména ATS a WAAF. Věnuje se přitom osudům 

občanek Československé republiky, které od roku 1941 vstupovaly do britských služeb a 

následně působily na vojenských základnách na území Velké Británie a od počátku roku 1943 i 

na Středním východě. Jde o téma, které je českými historiky až dosud (s několika málo 

výjimkami) opomíjené, a to přesto, že „ženská problematika“ ve vojenské oblasti a v odboji, 

patří v zahraničí už několik desetiletí k velice důležitým tématům. 

 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Autorka disertační práce přistoupila k tématu velice zodpovědně a práci postavila na důkladném 

studiu původních pramenů uložených jak na území České republiky (zejména v Národním 

archivu, Vojenském ústředním archivu, Archivu Ministerstva zahraničních věcí a Archivu 

bezpečnostních složek), tak i za hranicemi republiky, a to logicky především ve Velké Británii. 

Zde autorka pracovala především s archivními fondy v National Archives v Kew, ale i prameny, 

které jsou uloženy v Imperial War Museum v Londýně a v London Metropolitan Archives. 

Stejně tak využila prakticky veškerou dostupnou domácí i zahraniční literaturu, která se tomuto 

tématu věnuje. Jde o práci bezpochyby původní a pro poznání sledované problematiky 

důležitou a přínosnou. 

 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů 

Práce Karolíny Stegurové je logicky rozčleněna do osmi kapitol, které se dále dělí na řadu 

podkapitol. Celý koncept práce je jasný a srozumitelný. Autorka se v prvních dvou kapitolách 

věnuje zapojení žen do armád vybraných států, které bojovaly ve druhé světové válce, a 

následně detailněji zpracovává problematiku československých žen za druhé světové války. 

Osobně se domnívám, že tyto první dvě kapitoly představují sice na první pohled poměrně 

široký a snad až příliš rozsáhlý úvod do dané problematiky, avšak vzhledem k tomu, že česká 

historiografie až na drobné výjimky toto téma dosud nezkoumala, považuji ho za odpovídající, 

kvalitně zpracovaný a přínosný (podobně jako kapitolu třetí, která je věnována počátkům 

pomocných sborů ATS a WAAF v rámci britské armády). 
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Nejpodstatnější část práce představují kapitoly, které jsou věnovány československým ženám v 

britských pomocných sborech ATS a WAAF. Ty zabírají přibližně druhou polovinu dizertace a 

věnují se detailně situaci československých žen ve Velké Británii, jejich výcviku a vlastní 

vojenské službě jednak ve Velké Británie a jednak na Středním východě, kde byla situace oproti 

britským ostrovům výrazně odlišná. Za mimořádně zajímavou považuji i kapitolu věnovanou 

právním aspektům vojenské služby československých žen v čs. armádě, což byla záležitost před 

druhou světovou válkou prakticky nepředstavitelná. Osobně jsem velice rád, že se autorka 

věnovala i otázkám demobilizace a repatriace československých příslušnic britské armády z 

Velké Británie i Středního východu zpět do Československa a že pozornost věnovala i jejich 

dalším osudům v osvobozené republice. 

Pokud jde o formální úroveň práce, nemám k disertaci Karoliny Stegurové zásadní připomínky. 

Autorka pracuje bez sebemenších problémů s poznámkovým aparátem, a to standardním 

způsobem. Text disertace je čtivý, srozumitelný a bez jazykových neobratností. Nenarazil jsem 

na žádné podstatné pravopisné chyby. Je vidět, že autorka i po této stránce věnovala své 

disertační práci velkou pozornost. Poznámky pod čarou jsou využívány správně. Osobně velice 

oceňuji, že autorka často v případě citací z originálních britských dokumentů či literatury 

využívá poznámky pod čarou k uvedení jejich originálního anglického znění. Chtěl bych 

zdůraznit, že se autorka zhostila i dobové vojenské terminologie, kterou ovládla na velice dobré 

úrovni a vyvarovala se hrubých chyb, na nichž často troskotají i někteří vojenští historikové. 

Pokud bych měl k formální úrovni práce nějaké výhrady, jde spíše o drobnosti, které kvalitu 

disertační práce zásadním způsobem nesnižují. Osobně bych raději v případě kapitol volil jejich 

standardní číslování desetinným systémem, který je dle mého názoru přehlednější a pomáhá 

nejen autorovi, ale i čtenáři se v jednotlivých kapitolách a podkapitolách práce lépe orientovat. 

Obsah disertace, který je uveden na stranách 8 a 9, mi přijde, přestože autorka zvolila odsazení 

jednotlivých podkapitol, bohužel méně přehledný. Je škoda, pokud již nechtěla zvolit desetinné 

číslování, že alespoň hlavní kapitoly nenadepsala velkými písmeny, čímž by se struktura práce 

jistě zpřehlednila.  

Pokud jde o používání zkratek, pracuje s nimi autorka standardním způsobem a nedopouští se 

zbytečných chyb. Je pouze škoda, že v seznamu zkratek některé zkratky, které běžně používá, 

neuvádí. Tím mám na mysli například AŽMP – Archiv Židovského muzea v Praze, AHMP – 

Archiv Hlavního města Prahy, IWM – Imperial War Museum a LMA – London Metropolitan 

Archives. Stejně tak se domnívám, že je škoda, že na několika místech v poznámkovém aparátu 

ponechala autorka za sebou jdoucí poznámky buď naprosto totožné, nebo lišící se jen odkazem 

na konkrétní stránku, namísto použití slova „tamtéž“. Tato drobná opomenutí je možné nalézt 

například na straně 60 (poznámky 163 a 164), straně 122 (poznámky 458 a 459), straně 124 

(poznámky 461, 462), straně 156 (poznámky 618 a 619), straně 184 (poznámky 725 a 726) atd. 

V této souvislosti však zdůrazňuji, že jde pouze o drobný nedostatek, který může autorka během 

několika málo minut odstranit. Více mi vadí, že na straně 65 a 66 uvádí řadu konkrétních 

informací, které však nijak nezdrojuje. I v tomto případě se však domnívám, že by bylo možné 

tento nedostatek snadno odstranit. 

Autorka pracuje standardním způsobem s prameny, literaturou i dalšími zdroji. Citace z nich 

vhodně užívá v textu disertační práce, čímž dokresluje řešenou problematiku, a to vhodným 

způsobem, neboť umožňuje čtenáři lépe pochopit řešené otázky a vnímat je v širším kontextu. 

Jak již vyplývá z výše uvedeného, představila původní práci založenou na širokém studiu 

pramenů uložených nejen v našich, ale i zahraničních archivech. Prostudovala zároveň veškerou 
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dostupnou literaturu, a to jak české, tak i zahraniční provenience. Bylo-li to možné, pokusila se 

při tvorbě své disertační práce pracovat i se vzpomínkami pamětníků, i když většinou šlo pouze 

o zvukové záznamy a publikované vzpomínky, protože většina pamětníků již bohužel vzhledem 

k velkému časovému odstupu, není mezi námi. 

Pominu-li několik drobných terminologických nedostatků, nenašel jsem v práci, žádné 

podstatné chyby. Pouze na straně 196 autorka nesprávně uvádí, že britské medaile Defense 

Medal a War Medal byly určeny pro „nebojové složky“, což není pravda. Obě medaile byly 

udělovány i vojákům, kteří v letech druhé světové války sloužili v britské armádě (případně 

jako příslušníci spojeneckých jednotek na britském území). Jejich nositeli byly i stovky našich 

vojáků – bývalých příslušníků 1. čs. samostatné brigády, později Československé samostatné 

obrněné brigády ve Velké Británii. 

Z celé disertační práce je jednoznačně vidět, že autorka byla tématem, které si zvolila, doslova 

pohlcena. Nicméně uchovala si i přesto zdravý odborný odstup a vypracovala disertaci nejen 

jednoznačně původní, ale i kvalitní. Osobně bych autorce doporučoval po drobných úpravách a 

zpřehlednění struktury uvažovat o publikování její disertace, například v nakladatelství 

Academia, které se v posledních letech tomuto typu odborné literatury výrazněji věnuje. 

 

IV. Dotazy k obhajobě 

1) S jakými největšími problémy, pokud jde o heuristiku, jste se setkala? 

2) Bylo pojímání opravdových „žen bojovnic“ v poválečném Československu dle vašeho 

názoru ovlivněno především skutečným bojovým nasazením příslušnic 1. čs. armádního 

sboru v SSSR, anebo již šlo o politiku – tedy orientaci na Sovětský svaz, a proto byla 

úloha žen, které prošly britskou armádou, odsouvána do pozadí? 

3) Je podle vašeho názoru možné z existující pramenné základny, tak jak jste ji měla 

možnost poznat, komplexně zrekonstruovat osudy všech žen, které v letech druhé 

světové války prošly britskou armádou (a to včetně osudů po únoru 1948, jejich 

perzekuce, odchodu do exilu atd.?).  

 

V. Závěr 

Předložená disertační práce Karolíny Stegurové dle mého názoru splňuje požadavky kladené na 

disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji stupněm – prospěla. 

 

V Praze 16. května 2019 

 

 

 

 

plk.gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA 

 


