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Ondřej Vodička se ve své diplomové práci zabývá tématem, které dosud v české i světové 

historiografii není příliš obvyklé. Diplomant komparuje deníky a paměti čtyř vojenských 

profesionálů z doby třicetileté války – Roberta Monro, Augustina von Fritsche, Petera 

Hagendorfa a Sydnama Poyntze. Za použití teoreticko-metodologického konceptu symbolické 

antropologie dle Clifforda Geertze a Roberta Dartona se student snaží na základě výše 

zmíněných ego-dokumentů přiblížit charakter třicetileté války z hlediska prožitků jejích 

přímých účastníků. Dominantními tématy Vodičkovy jsou vypořádání se s termínem „kultura 

války“, otázka cti raně novověkých vojáků, válečné rituály – např. při obléhání měst,  

či přístup vojáků k Bohu.  

V dalším textu se vyjádřím k jednotlivým částem práce. Budu se snažit krátce 

charakterizovat jednotlivé kapitoly, zmínit pozitiva daných kapitol a především upozornit na 

jejich nedostatky. V některých případech se jedná čistě o doporučení, jak by bylo možné 

některé problémy řešit lépe, jinde to jsou závažnější poznámky k obsahu nebo k formálním 

aspektům textu. 

Obsah práce (s. 6–7) není zcela přehledný. Text je dělen do kapitol ve dvou stupních (tzn. 

kapitol a podkapitol). Obsah tento fakt však vizuálně nereflektuje, což může být pro čtenáře 

poněkud matoucí.  

Co se úvodu týče, považovala bych za vhodnější od něj oddělit předmluvu. Právě  

ta v kvalifikačních pracích zpravidla slouží k zdůvodňování faktu, proč si student zvolil 

příslušné téma práce. Akceptuji však, že praxe může být na různých katedrách odlišná. Co mě 

však překvapilo, je skutečnost, že student využívá svého úvodu především k obraně toho,  

že se věnuje tématu, kterému se věnuje. Zmiňuje „negativní zabarvení“ vojenské historie, 

uvádí, že válku žádným způsobem neobdivuje. Osobně se domnívám, že tato sebeobrana není 

nutná, a zajímá mě, proč se k ní diplomant uchýlil. Např. historici umění také v úvodech 

svých prací nebrání téma, které si zvolili. Navíc je třeba konstatovat, že z Vodičkovy práce 

žádný nezdravý obdiv k válčení rozhodně nevyplývá. 



V kapitolách Militární historiografie a Česká historiografie třicetileté války student 

uvádí a komentuje publikace, které souvisí s tématem jeho práce, případně se kterými 

pracoval. Publikace však nejsou dostatečně ocitovány. Vodička je zmiňuje pouze v hlavním 

textu práce, kde někdy uvede autora, název a rok vydání textu. Ačkoliv ani tento způsob 

citace knihy nepovažuji za ideální, je jistě akceptovatelný. V některých případech však 

diplomant nezmiňuje rok vydání, a někdy dokonce ani název knihy či článku. Příkladem 

budiž věta na s. 16: „Velice zdařilou prací je rovněž ikonografická publikace bývalého 

ředitele VHÚ AČR Petra Klučiny.“
1
 Ačkoliv já a bezpochyby i vedoucí práce rozumíme, že je 

řeč o knize KLUČINA, Petr. Třicetiletá válka: obraz doby 1618-1648. Praha: Paseka, 2000 

(2. vyd. 2004), z předložené diplomní práce to žádným způsobem nevyplývá. Klučinova 

publikace není uvedena dokonce ani v závěrečném soupisu použité literatury, proto čtenář, 

který by chtěl Vodičkova textu využít k inspiraci pro vlastní četbu, v tomto ohledu zcela 

neuspěje.  

Ideální by bylo, kdyby veškeré zmíněné publikace byly uvedeny v poznámkách pod čarou 

s kompletní citací, přičemž by bylo vhodné uvést jejich první i nejnovější vydání. To neplatí 

pouze o moderní literatuře, ale i o historických pracích (jako např. Herodotových Dějinách, 

Tolstého Vojně a míru atp. – viz s. 12), kde by bylo ideální citovat nejnovější odbornou edici. 

Přeskočíme-li do další kapitoly (ale zůstaneme u této otázky), je třeba citovat i staré tisky 

(např. na s. 20), kde by bylo navíc vhodné uvést odkaz na záznam příslušného tisku 

z relevantní databáze starých tisků (např. VD 17, VD 18 pro německé zdroje, ESTC pro 

zdroje anglické). Tato praxe však v českých historiografických pracích stále není příliš 

obvyklá, proto ji nepovažuji za chybu; jedná se pouze o doporučení do budoucna. 

Z obsahového hlediska mě zaujalo autorovo konstatování, že užití díla Dobrodružný 

Simplicius Simplicissimus při hodnocení vojenského života raného novověku, je „poměrně 

překvapivý výběr pramenu“ (s. 17). Simpliciánská literatura je přitom užívána jako pramen 

pro charakteristiku života příslušníků armád třicetileté války poměrně běžně (v českém  

i světovém měřítku); v posledních letech ji z pozice vyloženě dominantního pramene v tomto 

ohledu odsunul deník Petera Hagendorfa, s nímž autor pracuje.  

Proč nevyužívat ke komparaci s ostatními zdroji simpliciánskou literaturu – tedy románová 

díla přímého účastníka války, která vycházejí z jeho osobních zkušeností? Vodička v kontextu 

zkoumání cti dodává k pamětem Sydnama Poyntze, že nás „faktická rovina [tohoto díla] příliš 

trápit nemusí“ (s. 65). Stejně lze využít Grimmelshausenových děl: Nehledáme v nich 
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 Je již ve své podstatě detailem, že dnešní Vojenský historický ústav Praha nemá jako součást svého názvu 

„AČR“, a že v době Klučinova působení se jmenoval Historický ústav Armády České republiky.  



informace o konkrétních válečných střetech, ale o prožitcích osob inspirovaných autorovými 

vlastními zážitky. 

Autor uvedl řadu relevantní titulů, které souvisí s tématem jeho práce a s tématem 

třicetileté války obecně. Domnívám se však, že mohl zmínit i další literaturu, která zkoumá 

dílčí témata objevující se v předložené diplomní práci – např. vojenskou hudbu. Našly by se  

i necitované práce, které se zabývají vyloženě tematikou života vojáků za třicetileté války. 

Uvést lze např. disertační práci: STAIANO-DANIELS, Lucian Edran. The War People. The 

Daily Life of Common Soldiers 1618–1654. University of California, 2018. Dále se pak jedná 

(ač je to možná trochu nevhodná autocitace) o moji bakalářskou a diplomní práci, obě 

obhájené na ÚČD FF UK: Život žoldnéře za třicetileté války v kontextu Českých zemí (2011)  

a Vojenské tábory v prostoru střední Evropy v letech 1550–1650 (2015).
2
 Všechny tři uvedené 

práce sice zkoumají převážně jiné aspekty života raně novověkých žoldnéřů než práce 

Vodičkova, přesto by bylo vhodné je zmínit. Diplomantova práce je totiž dobře doplňuje, 

proto by text obohatilo, kdyby se s nimi nějak vypořádal. 

V podkapitole Válka jako text autor přestavuje hlavní prameny svého výzkumu, tedy 

deníky a paměti čtyř vojenských profesionálů z doby třicetileté války. Kromě základní 

charakteristiky života příslušných vojáků je zde zmíněna také historie vydávání těchto tisků, 

avšak opět bez náležitých citací. 

V případě deníku Petera Hagendorfa Vodička pracuje s vydáním tohoto textu z roku 1993. 

Bylo by však vhodnější pracovat s novějším, upraveným vydáním knihy z roku 2012: 

PETERS, Jan (ed.) Peter Hagendorf – Tagebuch eines Söldners aus dem Dreißigjährigen 

Krieg. Göttingen: V & R unipress, [2012]. Jedním z důvodů, proč by tato novější edice byla 

k využití lepší, je i fakt, že editor Jan Peters v prvním vydání knihy nepovažuje Hagendorfovo 

autorství deníku za jisté. Vodička však toto nikde nezmiňuje, pouze konstatuje, že Mortimer 

v knize Eywitness Accounts uvedl, že nebylo „s jistotou možné určit autora“ (s. 23). Jak to,  

že tedy diplomant Hagendorfovo autorství nijak nezpochybňuje, když pracoval pouze se 

zdroji, které ho nepovažují za jisté?  

Ač se nejedná o zásadní chybu, považovala bych za vhodné doplnit rok konání bitvy  

u Breitenfeldu, jíž se Hagendorf dle autora účastnil (s. 23). Bitvy u Breitenfeldu proběhly 

v době třicetileté války dvě – v letech 1631 a 1642.  

V dalších podkapitolách se Vodička zabývá teoretickými východisky pro výzkum ego-

dokumentů, dále metodologií historické antropologie války a rovněž mikrohistorií (Válka 
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pod drobnohledem), která jeho metodu výzkumu rovněž ovlivnila. To upevňuje základy pro 

jeho vlastní výzkum a dává teoreticko-metodologické rovině jeho práce náležitý kontext. 

Jak již bylo řečeno, jedním z hlavních témat práce je kultura války, na kterou je zaměřena 

kapitola IV, ale která se pochopitelně promítá i v dalších částech práce. Vodička zde uvádí  

a komentuje literaturu, která se „kulturou války“ zabývá. V tomto ohledu navazuje především 

na práci Johna Keegena The Face of Battle. Nechybí zde ani charakteristika kultury války, 

s níž diplomant pracuje, a kterou hodnotím velice kladně: „Kultura války redukuje inherentní 

chaos bitevní vřavy na něco srozumitelného, uspořádává zážitky, návaly emocí a vjemů, dává 

význam zkušenosti a umožňuje tento prožitek sdílet s ostatními. Kultura války je tedy svého 

způsobu sémiotická mřížka, která organizuje a srozumitelně vysvětluje momenty války, která 

přiznává činům, událostem a osobám význam“ (s. 35). 

V kapitole Militární mechanika třicetileté války autor rozebírá především organizaci 

tehdejších vojsk, dělení vojáků dle jejich hlavních zbraní na pěchotu, jezdectvo  

a dělostřelectvo, či jejich obvyklé taktiky. Zajímavá je autorova snaha srovnávat vojska  

17. století se současnou armádou. Tento přístup v historických pracích rozhodně není obvyklý 

a hodnotím ho kladně.  

Mám zde však několik faktických připomínek. Vodička píše k financování vojsk toto: 

„Prvním krokem bylo buďto od panovníka nebo jiným způsobem získat dostatečnou hotovost 

na vyzbrojení, stravování a zaplacení prvního žoldu vojákům. Peněžní obnosy na další chod 

byly zajišťovány podílem na kořisti a kontribucemi“ (s. 38). I další chod vojsk byl však 

někdy financován panovníkem – např. Albrecht z Valdštejna mnohokrát žádal císaře o finance 

na armádu (přestože zpravidla neúspěšně). 

„Válečná sezóna byla obecně za raného novověku stále pevně spjatá s podnebím“ (s. 38). 

Z kontextu je však zjevné, že autor myslí počasí či roční období.  

V poznámce pod čarou 105 (s. 38) je chybně uvedeno jméno obchodníka Jana de Witte 

(nikoliv Wette). 

„Tandem píka – mušketa byl v raném novověku převažujícím typem zbraní, jelikož 

vyžadoval relativně krátký trénink, na rozdíl od luku, nebo boje mečem“ (s. 39). Ačkoliv je 

bezpochyby pravdou, že základy ovládání muškety nebo píky se voják naučí poměrně rychle, 

nejedná o důvod, proč tyto zbraně vystřídaly zbraně starší – např. zmíněný luk nebo meč. 

Důvodem byla spíše změna taktik a strategií. (Dost možná to autor takto nemyslel, ale jde  

o jeden z možných výkladů věty.) 

„Další nevýhodou bylo pomalé nabíjení, které trvalo přibližně dvě až tři minuty“ (s. 39). 

Není to pravda. Jedná se o informaci velice často opakovanou v české i zahraniční odborné 



literatuře, přesto je chybná. Rozhodně nechci a nemohu studenta kritizovat za přebrání této 

informace, která je skutečně opakována i ve vysoce ceněných a respektovaných zdrojích, 

proto zmiňuji spíše pro jeho informaci: Praktické zkušenosti s nabíjením repliky mušket 

ukazují, že její nabití trvá cca půl minuty. Připojíme-li možné nepříznivé okolnosti, stále bude 

reálné tuto zbraň nabít do minuty. (Zde se můžu vrátit k autorově myšlence, že „‘být v něčích 

botách‘ a následně vyhodnocovat situaci z našeho pohledu považujeme za chybné“ (s. 27). 

Ačkoliv byla věta použita v trochu jiném kontextu, je zjevné, že v některých ohledech by 

obutí vojákových bot našemu porozumění jeho života napomohlo.) 

K otázce nabíjení muškety se autor vrací ještě později, svůj komentář uvedu však pro 

kontext zde. Vodička píše: „Navíc zřejmě o těchto záležitostech (připsání si zabití) neměl 

[voják] ani příliš času přemýšlet vzhledem k počtu kroků, které musel v rychlosti provést 

např. k nabití muškety“ (s. 68). Nabíjení muškety se však po zvládnutí základů stává poměrně 

automatickou záležitostí, nad kterou není třeba příliš přemýšlet. 

„Ústředním jízdním jednotkám námi sledovaného období se říkalo kyrysníci, podle 

tříčtvrteční zbroje – kyrys, kterou nosili“ (s. 41). K této větě mám několik připomínek: 

Nerozumím „ústřednosti“ těchto jednotek – snad je myšlena jejich ústřední role v jezdectvu. 

Dále poznamenávám, že slovo „kyrys“ by v tomto případě mělo být uvedeno v 2. pádu, tedy 

„kyrysu“. Nejpodstatnější však je, že kyrys není tříčtvrteční zbroj. Je to plátová ochrana trupu 

– může se jedna pouze o hrudní či zádový plát (obojí lze nazvat kyrysem), případně je 

kyrysem označována kombinace hrudního a zádového plátu. Nikdy tak však není nazývána 

celá tříčtvrteční zbroj. 

Přijde mi též, že autor nemá zcela jasno v roli dragounů na bitevním poli. Řadí je do 

jezdectva, avšak oni byli v této době považováni spíše za součást pěších jednotek. Koně 

využívali pouze k přesunům, bojovali pěšmo. Autor uvádí větu: „V sedle koně bychom mohli 

najít i mušketýry, ale více méně pouze v rámci přesunu mezi lokacemi, v boji se opět stávali 

pěšími jednotkami“ (s. 42). Tím by však měli být mínění právě dragouni. O tom, že by se na 

koních přesouvali i mušketýři, mi není nic známo. 

V podkapitole Reprezentace války nerozumím jedné větě: „Většina operací sestávala 

z obléhání, jejichž životní podmínky předjímaly podmínky frontové války prvního století“  

(s. 44). O jakém prvním století je zde řeč? 

Kapitolou VII Pod cizím praporem začíná jádro práce – komparace pamětí a deníků čtyř 

vojáků z doby třicetileté války. Autor vyhledává společné i rozdílné přístupy studovaných 

vojáků k některým aspektům jejich vojenského působení. Tato kapitola hodnotí existenci 

„národních“ jednotek i mezinárodních vojenských celků, které se pohybovaly mezi bojišti 



třicetileté války. Vyjadřuje se též k faktu, že změna stran v průběhu konfliktu byla 

považována za něco poměrně běžného – vojáci přecházeli k nepříteli např. po svém zajetí. 

Trochu jinak tomu bylo v případě důstojníků, kteří sice také někdy strany střídali, ale nebyli 

k tomu zpravidla nuceni po zajetí. Autor dále např. poukazuje na zajímavé tendence Roberta 

Monro být věrný národu a panovníkovi, nenechat se naverbovat do katolického vojska. Tyto 

tendence u ostatních zkoumaných vojáků zpravidla nejsou patrné. 

Autor na několika místech mluví o hodnosti „korporála“ (např. s. 48), která však v českém 

textu není vhodná. Německá hodnost Corporal se do češtiny zpravidla překládá jako kaprál. 

Na s. 49 možná došlo k chybě v překladu části Monroova deníku. Vodička zde cituje: 

„Jelikož mě jeho Veličenstvo nechtělo pustit, abych naverboval muže ve Skotsku, a chtěl jsem 

velet cizincům…“ – text by však v kontextu (který zde nebudu celý uvádět) dával spíše smysl, 

pokud by bylo uvedeno „…nechtěl jsem velet cizincům…“. 

Další z významných témat práce – problematika cti – je hlavním předmětem kapitoly VII 

Čest a boj. Autor zkoumá přístup ke konceptu cti v dobových vojenských ego-dokumentech. 

Čest se tu tak dostává do kontextu se strachem, se zraněním či smrtí vojáka. Zkoumána je také 

otázka oprávněnosti a čestnosti vojenského ústupu. Čestné jednání mohlo vojákovi přinést  

i povýšení ve vojenské společnosti nebo v civilním životě. Čestnost či nečestnost jeho 

chování se pak přenášela i na jeho příbuzné, nebo dokonce přátele. 

Téma cti rezonuje též kapitolou VII nazvanou Mikroloajalita. Diplomant zde mimo jiné 

řeší možnost být zapamatován jakožto osoba zmíněná v pamětech zkoumaných vojáků. Snahu 

jmenovat své spolubojovníky měl podle vodičky především Robert Monro. Student však dále 

uvádí o Peteru Hagendorfovi: „Jmenuje rovněž několik svých kapitánů, jinak ale jména osob 

vystupující v jeho deníku neuvádí“ (s. 76). S touto větou nelze zcela souhlasit, jelikož např. 

v pasážích, kde Hagendorf vyjmenovává kmotry svých dětí, jsou uvedeni právě vojáci a jejich 

manželky, kteří se stali kmotry a kmotrami. Je ovšem pravdou, že důvodem jejich zmínění 

nebyla snaha je udržet v širší paměti. 

V kapitole IX Plenění, trest a smrt nevinných autor opouští čistě vojenské prostředí  

a přesouvá se k potýkání vojenské a civilní sféry. (K zvážení bych nechala, zda by nebylo 

lepší mluvit častěji o „civilním obyvatelstvu“ než o „obyčejných lidech“, jak se děje 

v předložené práci.) Autor zde zkoumá nejen útočení vojáků na vesničany, ale také občasné 

útoky vesničanů na vojáky.  

Desátá kapitola je věnována tematice obléhání. Autor se v ní zabývá především rituálem, 

který obléhání zpravidla provázel, jehož se účastnili obléhatelé i obléhaní. Jedním ze 

zkoumaných témat zde je přijetí či odmítnutí tohoto rituálu, a následky daného rozhodnutí. 



Jedenáctá kapitola pak zkoumá přístup vojáků k Bohu. Studována je jejich snaha naklonit 

si Boha, víra v boží podporu boje za „dobrou“ věc. Ač se jedná o drobnou chybu, upozorňuji 

na poznámku pod čarou 494 (s. 104), kde autor jednou uvádí jméno známého historika 

správně pod jménem Georges Duby, záhy poté ho jmenuje Charles Duby. 

Domnívám se, že by kapitolám VII–XI prospěla komparace s dalšími typy pramenů – se 

simpliciánskou literaturou (např. v kapitole o střídání stran), jinde s dobovými vojenskými 

příručkami či vojenskými řády (např. v otázce trestání prohřešků). Nebylo by přitom přímo 

nutné provádět další pramenný průzkum, ale stačilo by reflektovat odbornou literaturu, která 

se jimi zabývá. Naopak pozitivně v textu hodnotím, že autor pouze nevrší citace,  

ale interpretuje je a vyvozuje z nich závěry. 

V závěru pak práce shrnuje všechna zjištění, která práce přinesla. 

*** 

Kromě výše uvedených komentářů bych chtěla zmínit ještě některé jazykové problémy  

a obecnou úpravu textu. Práce obsahuje sice relativně malé množství překlepů, avšak je v ní 

řada gramatických a stylistických chyb. Ačkoliv chápu, že jazyková stránka není pro 

kvalifikační práci tím nejpodstatnějším, chyby v ní srážejí výsledek i jinak poměrně 

kvalitního výzkumu. 

V textu se objevují některé lidové slovní obraty. Jedná se např. o nevhodné užívání slova 

zhruba – např.: „…zhruba každá seriózní kniha o raně novověkém vojenství musí zmínit 

jméno autora…“ (s. 10). Student chybně píše slovní spojení „s sebou“ (kde zapomíná „s“, 

např. na s. 15) nebo „tváří v tvář“ (kde často zapomíná „v“, např. na s. 37). Bitva na Bílé hoře 

se píše s malým h – nikoliv s velkým, jak autor několikrát uvádí (např. na s. 40). 

Práce není příliš čtivá. Student nepoužívá korektně čárky v souvětích. Tento fakt je o to 

podstatnější, že často píše souvětí dlouhá přes několik řádků, v nichž se pak čtenář snadno 

ztratí. Leckdy dochází k vyšinutí z větné vazby. V textu se relativně často objevují chyby ve 

shodách podmětů s přísudky. Zřídka jsou chyby ve skloňování (hl. „jenž“, „jehož“). Dochází 

též k opakování některých slov – např. „tedy“, „válka“ nebo ne zcela vhodného spojení „a i“.  

V textu jsou zaměňovány pomlčky a spojovníky. Student někdy o sobě píše v singuláru, 

jindy v autorském plurálu – tento přístup by bylo třeba sjednotit. Odkazy na poznámky pod 

čarou jsou někdy vzhledem k interpunkci chybně umístěné (např. jsou před čárkou, když by 

měly být až za ní). V poznámkách pod čarou je někdy zapomenuta tečka na konci. Formální 

úprava citovaných pasáží v hlavním textu též není vhodná – zdá se, že autor přebíral texty 

z jiného dokumentu bez jakékoliv úpravy. Proto jeho citované věty mnohdy nezačínají 

velkým písmenem a mnohdy také nekončí tečkou (nebo vykřičníkem či otazníkem), ale 



čárkou či středníkem, přestože po nich hned začíná další věta. Řádky mnohdy končí 

jednopísmennými slovy, což není vhodné. Tato slova by měla být odsazena na následující 

řádek. 

*** 

Závěrem svého posudku chci shrnout, že ačkoliv uvádím poměrně velké množství 

připomínek k textu, Vodičkovu práci považuji za přínos k české historiografii třicetileté 

války. Nejedná se o zcela první pohled na život vojáků třicetileté války, který byl sepsán. Je to 

však rozhodně pohled novátorský, pohled na dosud málo zkoumané aspekty jejich běžného 

života. Práci bohužel škodí řada gramatických a stylistických chyb, několik faktických chyb  

a patrně také nedokonalá rešerše literatury k danému tématu. Mé poznámky by měly sloužit 

především jako doporučení, jak by měl autor v budoucnu svůj text vylepšit v případě, že by 

měl být publikován. 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě, hodnotím ji prozatím jako dobrou až velmi 

dobrou.  

 

 

 

V Praze 17. 1. 2020            Mgr. et Mgr. Klára Andresová 


