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Diplomová  práce  Ondřeje  Vodičky,  nazvaná  Tváře  běsu:  reprezentace  války  v  pamětech
vojenských  profesionálů  z  let  1620-1649,  představuje  projev  dalšího  rozšiřování  jeho
dlouhodobého výzkumného zájmu, který projevil již v práci bakalářské.1 Nejedná se přitom o
snahu bezpečně vstoupit do stejné řeky. Oproti práci bakalářské autor výrazně rozšířil pra-
mennou základnu, s níž pracoval, a jeho hlavními prameny jsou nyní čtyři obsáhlé egodoku-
menty z doby třicetileté války, dva z britského a dva z říšského prostředí – texty Roberta
Monroa, Syndhama Poyntze, Augustina von Fritsche a Petera Hagendorfa. Jeho uchopení
historické antropologie se také díky pokračujícímu studiu patřičně prohloubilo a co je pod-
statné, na rozdíl od bakalářské práce, kde se ptal spíše na to, jaký význam aktéři přikládali své
vojenské zkušenosti, se nyní zaměřuje mnohem více kromě zkoumání konstelace kultury
války, jak  se  vyjevila  interpretativní  „četbou  pamětí  a  deníků  vojenských  profesionálů,“2 pře-
devším na konkrétní bojové prožitky a jejich reflexi, snaží se odhalit, kvůli čemu tito lidé
„měli žaludek na to bojovat.“3

TEORIE A METODOLOGIE

Autor se  velmi  dobře orientuje v  antropologických konceptualizacích práce s  aktérskými
reprezentacemi v egodokumentech. Stejně jako v případě své bakalářské práce, obhájené na
FHS UK v roce 2016, se autor hlásí k paradigmatu symbolické historické antropologie v tra-
dici Geertz-Darnton, přičemž si je vědom jeho limitů a potenciálních problémů, například
nutnosti sledovat možné rozpory v chápání symbolů, jejich polysémantičnost a vyhnout se
„homogenizačnímu neduhu“, který může nastat, pokud Geertzův model jednoduše historizuje-
me.4 Autor je rovněž dobře seznámen s teoretickými inspiracemi, pocházejícími od mikro-
historického směru, zejména Ginzburgovým chápáním kultury a je si vědom, že jeho per-
spektiva, jak  jsem  již  zmínil  –  méně  abstraktní  než  v  případě  jeho  bakalářské  práce  a
mnohem konkrétněji zacílená na aktéra – je do značné míry mikrohistorická.

 Jeho přehled o historiografii vojenství je suverénní. V českém kontextu, kde většina
prací, relevantních pro výzkumná témata z období třicetileté války, skutečně patří  k typu
„konzervativní událostní a biografické historie,“5 jeho text náleží k těm novátorským, snažícím

1 Ondřej Vodička, Reprezentace vojenské cti v deníku generála Roberta Monroa z let 1626-1634 (Bakalářská
práce, Univerzita Karlova, Praha: 2016).

2 Ondřej Vodička, Tváře běsu: reprezentace války v pamětech vojenských profesionálů z let 1620-1649 (Diplo-
mová práce, Univerzita Karlova, Praha: 2020), 35.

3 Vodička, Tváře běsu, 24.
4 Vodička, Tváře běsu, 26.
5 Vodička, Tváře běsu, 16.
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se o upevnění dosud menšinové teoretické orientace. Je to v podstatě první text, který se za-
bývá perspektivou nikoli svědků a obětí války tohoto dějinného období, ale jejích přímých,
bojujících protagonistů.

Na stránkách antropologizujících militárně-historických textů se poslední dobou vede
diskuse o konceptu kultury v současné historiografii vojenství. Autor k ní přidal relevantní
původní příspěvek. Kromě toho, že je hluboce seznámen s autory základní triády Keegan –
Hanson – Lynn a souvisejícími texty, upozorňuje na význam, jaký mohou mít práce opomí-
jeného Martina van Crevelda, zabývající se například vlivem vojenských rituálů na „imagina-
ci, spojenou s válkou a také podobu sociálního řádu.“6 V duchu Johna Keegana také akceptuje
jeho pozici, že „tvář bitvy,“ jak se jeví aktérům, se do značné míry odvíjí od konkrétního
stavu militární mechaniky v daném konfliktu, tedy vojenské technologie a techniky a kul-
turně modulovaných způsobů jejich použití.

Je důležité, že autor je schopen reflektovat svoji pozicionalitu vzhledem k předmětu
zkoumání, která se v podstatě odvíjí od weberiánského konceptu hodnotové neutrality.

AUTOROVA ANALÝZA A INTERPRETACE

Autor dokázal v rozměru celého textu udržet svůj záměr a věnuje se interpretativnímu dekó-
dování konceptuálního světa, vyjevujícího se skrze zkoumané egodokumenty, s důrazem na
motivaci a prožívání bojujících aktérů. Oceňuji, že nikde nesklouzává do popisného charak-
teru psaní a udržel si problémovou orientaci. Postupně se v textu začíná objevovat také další
důraz, a to je přispět k již delší dobu probíhající dekonstrukci chápání třicetileté války jako
„všeničícího běsu“, kterému se dá dobře rozumět pomocí velkých dichotomií a černobílých
kategorií.

Autor se soustřeďuje na klíčové konfliktní situace, které ovlivňovaly jednání a proží-
vání aktérů. Začíná pozoruhodnou analýzou o samotném konceptu vlastní/cizí, nepřátelství
a možné změně strany, která prohlubuje naše povědomí o tom, že koncept přítel/nepřítel byl
ve vojenském profesionálním prostředí dosti fluidní a významnější kategorií bylo spíše chá-
pání vojáků vlastních i cizích jako čestných nebo nečestných. Vztahuje také tuto dichotomii
se sociálně-nivelizačním potenciálem k dobovému mnohem nižšímu vnímanému rozdílu ve
statusu řadových vojáků a důstojníků, který se téměř nedá srovnat se situací v „osvícenských“
armádách poloviny 18. století. V konceptuálním světě zkoumaných aktérů z doby třicetileté
války měla vojenská aristokracie spíše povahu pomyslné „aristokracie potu a krve“, rozdíly ve
cti a statusu se zakládaly na schopnosti extrémní sounáležitosti v extrémních situacích na bo-
jišti.7 S tím souvisí i analýza egodokumentů ve snaze odhalit případný fenomén tolik v sou-
vislosti s novověkým vojenstvím diskutované mikroloajality v malých sociálních skupinách
jako údajného základnu bojové motivace a disciplíny.

Další  problém, to jest snaha pochopit, jak se v praxi realizovaly související  vysoké
požadavky na  „sebeovládání a psychickou odolnost válečníků,“8 je autorem vykládán výborným
způsobem z duální perspektivy kulturní modulace a změn v militární mechanice, nastalých
po nizozemských militárních reformách z poslední čtvrtiny 16. století, a to včetně tak často

6 Vodička, Tváře běsu, 33.
7 Vodička, Tváře běsu, 69.
8 Vodička, Tváře běsu, 58
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opomíjených faktorů jako byly uniformy, vojenská hudba, nebo erárně rozdělovaný alkohol.
Přináší zde podstatnou interpretaci aktérských zkušeností, nasvědčujících v literatuře disku-
tovanou tezi (zejm. Berkovich)9, že v 17. a 18. století hlavním faktorem vítězství nebo po-
rážky v polní bitvě nebyla fyzická destrukce a zabíjení, ale psychologické zhroucení význam-
né části jednotek jedné ze stran a následný neuspořádaný ústup. Tuto interpretaci autor dále
tvořivě  propojuje  s  důrazem na  to, že  v  egodokumentech  reflektované dobové koncepty
vojenské cti kladly mnohem větší důraz na řádnou službu, než na konkrétní zabíjení pro-
tivníků, které samo o sobě žádný velký přísun cti neznamenalo.

Co se týče další roviny snahy o dekonstrukci konceptu „všeničícího běsu“, jsou pod-
statné pasáže, rozebírající vztah armád k nebojujícím, otázku kontribučního systému, nesys-
témového  plenění  –  to  vše  dovedně propojeno s  vědomím velmi  silné  hypotézy  Jeremy
Blacka o vlivu „všeobecné krize 17. století“, iniciované prudkou klimatickou změnou na počát-
ku století.10 Autor interpretuje vojenské zkušenosti zkoumaných aktérů a jejich pohledu tak,
že na nebojující se pohlíželo většinou instrumentálně jako na potenciální zdroje potravin,
píce a dalších komodit, ale také neocenitelných taktických informací o terénu. Rabování bylo
v případě zkušenosti všech čtyř vojáků chápáno jako vysoce nežádoucí, protože mohlo naru-
šit pomyslné „křehké příměří“ mezi civilisty a armádou, které zajišťoval kontribuční systém,
přijatý sice se skřípěním zubů, ale přesto. Armády se podle zkušenosti aktérů značně obávaly
situace, kdy  neautorizované  plenění  vyvolávalo  fenomény  pasivní  rezistence  nebo  přímo
rolnické guerilly a plenění proti rozkazům bylo u jednotek všech zkoumaných aktérů hr-
delním zločinem.

Autor také dále rozpracovává téma náboženské víry ve vojenské zkušenosti z období
třicetileté  války, čímž se  již  zabýval  ve své bakalářské  práci. V případě zde zkoumaných
vojenských egodokumentů vyvstává Bůh spíše jako legitimizační princip, poskytující smysl
náhodě a nečekaným událostem a hlubší propojení mezi vojenskou službou a zásvětním řá-
dem, analyzované v autorově bakalářské práci v případě skotského vojáka Roberta Monroa, v
textech ostatních vojáků zcela absentuje.

V souhrnu představují autorovy interpretace přesvědčivou síť, která umožňuje hluboce
proniknout za koncept třicetileté války jako „všeničícího běsu“ a spatřit, že tento konflikt byl
v konkrétní praxi aktérů zkoumaných egodokumentů složitě kulturně modulován. Autorovy
interpretace jsou rovněž dobře provázány ve smyslu odkazování na stávající směry a výsledky
bádání. 

FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE

Formální stránka práce je velmi dobrá. V textu je minimum gramatických chyb (většinou v
interpunkci) a překlepů a jen vzácně se objevují chyby v terminologii a historických jménech,
např. bitva u Mantineie (362 př. n. l.), nikoli „Mantinea“.11 Oceňuji také autorovu úspěšnou
snahu textu vtisknout kultivovanou a oko čtenáře potěšující typografickou podobu. V situaci,
kdy většinu diplomových prací dostane vedoucí nebo oponent vysázenou pomocí základních

9 Ilya Berkovich, Motivation in War. The Experience of Common Soldiers in Old-Regime Europe (Cambridge:
Cambridge University Press, 2017).

10 Vodička, Tváře běsu, 83.
11 Vodička, Tváře běsu, 12.
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šablon z Microsoft Office v ohraném písmu Times New Roman, představujícím typografické
klišé, je péče, kterou autor věnoval této stránce svého textu, velmi chvályhodná.

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Diplomová práce Ondřeje Vodičky představuje přesvědčivě teoreticko-metodologicky ukot-
vený odborný text z oboru historické antropologie. Svojí kvalitou vyniká, a to jak teoretickou
reflexí, tak interpretační  originalitou. Jestliže Lucie Storchová nedávno konstatovala, že v
české militární historiografii byl nastartován přínosný trend zakládat odborné texty na teo-
retické reflexi,12 práce Ondřeje Vodičky do tohoto trendu nepochybně náleží. Představuje vi-
ditelný příspěvek české historiografii vojenství v rámci současných snah napravit její dlouho-
leté zaostávání za stavem v Západní Evropě a anglosaském světě.

Práci jednoznačně  doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm  výborně
(1). Stejně jako v případě autorovy práce bakalářské jsem přesvědčen, že publikační potenciál
textu v podobě odborné monografie je značný.

Z vlastní zkušenosti vím, že doktorské studium je komplikovaná a náročná volba, při-
nášející v podmínkách, nastavených v domácím prostředí, převahu strastí nad radostmi, ale v
případě Ondřeje Vodičky jsem přesvědčen, že jeho předpoklady pro pokračování na dok-
torském studijním programu jsou evidentní a v důsledku by to představovalo přínos pro něj
osobně i českou historiografii vojenství obecně.

V Praze, 15. 1. 2020

Petr Wohlmuth

12 Lucie Storchová, „Jiří Hutečka: Muži proti ohni,“ Dějiny-teorie-kritika 2/2018, 349.
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