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Posudek vedoucího diplomové práce 

První světová válka znamenala v dějinách vojenství zásadní zlom. 

Mobilizace milionů, obrovské lidské i materiální ztráty - to vše změnilo svět 

k nepoznání. Bojující strany se také poprvé musely vyrovnat s otázkou, jak řešit 

problém válečných zajatců- jejich ubytování, stravování i ostrahu. 

Diplomová práce je rozdělena do tří rozdílných tematických okruhů. 

První, nejobecnější se zabývá mezinárodní situací, resp. vzájemnými vztahy mezi 

Rakousko-Uherskem a Itálií - od soupeření ve druhé polovině 19. století, přes 

uzavření Trojspolku po vypuknutí války roku 1915. Nedílnou součást této 

kapitoly tvoří i pasáž věnující se vojenským dějinám. Autorka rekapituluje 

vojenskou připravenost obou monarchií a pokouší se o srovnání jejich 

ozbrojených sil. Převážnou část kapitoly však zabírá líčení dvanácti bitev na Soči 

po průlom u Caporetta (Kobaridu). Celá první část práce je jakýmsi předstupněm, 

kterým autorka uvádí čtenáře do problematiky vývoje na italské frontě a následně 

i zajateckých táborů. 

Zajateckým táborům a problematice postavení válečných zajatců se pak 

věnuje druhá část studie. Pojednává o historickém vývoji zajateckých táborů až po 

první světovou válku a o příčinách vzniku mezinárodních smluv, jež měly otázku 

válečných podmínek řešit. Autorka se přitom logicky zaměřuje především na 



situaci v Rakousko-Uhersku a na příkladu největšího zajateckého tábora 

Sigmundsherberg líčí problémy, se kterými se musely c. a k. vojenské úřady 

potýkat. 

Závěrečná část diplomové práce vnáší celé studie memoárový moment. 

Zabývá se totiž především osody Alessandra Pennasilica, vojáka brigády Bologna 

a válečného zajatce c. a k. zajateckého tábora v Milovicích. První část kapitoly 

tvoří studie zabývající se vznikem a vývojem zajateckého tábora v Milovicích, 

druhou pak přestavuje komentovaná edice deníku, jež si Pennalisico během zajetí 

vedl. 

Za mimořádný přínos této studie pokládám skutečnost, že se jedná 

(minimálně v českém prostředí) o téma, kterým se dosud nikdo důsledně 

nezabýval. Autorka při své práci využila nejen řady odborných studií, ale 

především velkého množství dosud neznámého materiálu z archivů českých 

(Vojenský historický archiv Praha), italských (Archivio documentale di Museo della 

Grande Guerra di Ragogna, Archivio privato di Marco Pascoli, Ragogna) a 

rakouských (Kriegsarchiv, Vídeň). 

Výsledkem intenzivní práce je studie, která přináší zajímavý pohled do života 

prostých vojáků v tísnivém prostředí zajateckého tábora první světové války. Práci 

nechybí ani erudovaný rozbor literatury v úvodu, shrnující závěr, seznam použité 

literatury a na závěr jsou připojeny obrazové přílohy. 

Diplomovou práci Miriam Tůmové považuji za velmi zdařilou a 

doporučuji ji hodnotit stupněm: výborně. 
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