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Posudek

Práce Daniela Bubeníka je příspěvkem k výzkumu fenoménu první světové války. Při 

koncipování této monografické studie autor, v souladu s metodologickým ukotvením 

pracoviště svých školitelů, programově odmítl koncept „velkých dějin“ a jako hlavní 

nosné téma zvolil válečný prožitek jednotlivých vojáků. Za svá metodologický 

východiska zvolil koncepty dějin každodennosti, mikrohistorie a narativního přístupu. 

Naskýtá se samozřejmě otázka, zda je možné tak zcela přímočaře, ja to činí Bubeník 

ve své práci, hledat metodologické paralely zvoleného tématu a příkladů z dějin 

raného novověku (citovaní R. van Dülmen, C. Ginzburg, E. Le Roy Ladurie, N. Z. 

Davis). Myslím dále, že vyznění zmiňované práce Christophera Browninga „Obyčejní 

muži“ je přece jenom hlubší, než se Bubeník domnívá: smyslem knihy není analýza 

pocitů příslušníků vyvražďovacích komand („obyčejných mužů“), nýbrž prvořadě 

vysvětlení naléhavé nadčasové otázky po původu Zla.

Souhlasím zcela s autorovým přehledem stávajícího stavu českého výzkumu 

první světové války a s jeho závěrem, že zejména výzkum každodennosti války 

doposud v naší literatuře (až na několik výjimek) téměř absentuje. Prakticky jedinými 

závažnějšími příspěvky k těmto otázkám jsou studie Davida Pazdera. Autor Daniel 

Bubeník velmi dobře zvládl zahraniční literaturu, jež se zabývá fenoménem válečné 

každodennosti obou válek; z domácího prostředí mne kromě zmiňované práce 

Pazderovy napadá poměrně zdařilá práce L. Kudrny „Když nelétali“, popř. také 

rigorozní práce Dalibora Váchy (FF Univerzity Budějovice), jež zkoumá legionářskou 

každodennost na základě analýzy legionářského románu. Bubeníkova práce má proto 

potenciál dalšího studia dosud podrobně nerozkryté problematiky.

Přínosná je Bubeníkova analýza pramenů, jež měl k dispozici, když opětovně 

do diskuze vnesl otázku polní pošty a cenzurovaných dopisů jako relevantního 

pramene k poznání válečného prožitku (autor se vědomě hlásí k tomuto pojmu) 

jednotlivců. Autor v této souvislosti odkazuje na dobré zkušenosti německých 

badatelů s těmito prameny, je ovšem zřejmě nutné si uvědomit, že zatímco 

v Německu pracují s velkými datovými soubory těchto typů pramenů, u nás se jich 

zachovalo relativně málo a jsou navíc většinou v soukromém držení. Základním 

pramenem Bubeníkova výzkumu tak zůstávají dopisy a deníkové záznamy několika 
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konkrétních vojáků Velké války. Je ovšem otázkou, nakolik byl autor při výběru své 

pramenné základny limitován faktem, že musel zvolit ty osobnosti, jejichž pozůstalost 

mu prostě byla v dané chvíli dostupná. Souvisí to s obecnějším problémem, jenž 

v práci není podle mého názoru uspokojivě, a to ani v závěru (s. 73), vysvětlen: 

představují zmiňovaní jednotlivci „typické“ české příslušníky rakousko-uherské 

armády, a je tedy možné jejich prožitky indukovat na celou masu podobných vojáků, 

nebo jde o spíše výjimečné typy? Obojí přístup je možný, ale čtenář má právo tento 

výchozí bod znát.

Autorovi se při koncipování práce podařilo pěkně skloubit chronologický 

přístup s tematickým: postupuje sice v čase války, vždy však s citem dokázal 

vyhmátnout klíčové téma příslušného okamžiku. Jednotlivé kapitoly tak na sebe velmi 

organicky navazují: vojenská cenzura, cesta na frontu, realita zákopové války, případ 

28. pěšího pluku, zajetí a cesta do legií, návrat domů. Zde bych rád vyzdvihl 

především kapitolu, jež pojednává o problematice vojenské cenzury – ta byla v české 

odborné literatuře doposud analyzována opravdu více než sporadicky. Za mimořádně 

důležité považuji autorovo zjištění (s. 35), že zatímco vztah většiny českých vojáků 

k rakousko-uherské armádě byl většinou chladný až odmítavy, ke své jednotce 

pociťovali hrdost a loajalitu. Autorova práce je přinosná i v těch pasážích, kde 

ukazuje, jak komplikované a nejednoznačné byly případy zajetí českých vojáků.

Bubeník také velmi plasticky ukázal (s. 31), jak obtížně snášel útrapy války mladý 

muž z města, a o co lépe situaci zvládal člověk z venkova.

V úvodu své práce (s. 6) se autor s odsudkem staví ke konceptu 

„velkých“ dějin. Tento negativní přístup ovšem umocňuje i neochotou zabývat se 

„podružnými“ fakty – na mnoha místech práce chybí přesnější datace, čísla pluků atd.

Horizont „velkých dějin“ prostě i v práci tohoto zaměření podle mého názoru chybí: ti 

lidé se přeci pohybovali v konkrétním, velmi rychle a dramaticky se měnícím 

prostředí války: její kontury měly více podtrženy, protože pro myšlení, pocity a 

skutky hlavních hrdinů práce měly leckdy zásadní význam. Překvapuje mne naopak, 

že prakticky vůbec není v práci zmíněno jedno z velkých témat „nových vojenských 

dějin“, „tvář války“ – barvy, zvuky a pachy bitvy a také témata jako například euforie 

vítězství a porážky, strach, smrt, kamarádství apod.

Práce Daniela Bubeníka Každodenní realita českých účastníků první světové 

války patří k velmi zdařilým diplomovým pracem. Autor zvolil jasně daná 

metodologická východiska a prokázal nadstandardní znalost stávající literatury 
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vztahující se nejen k vlastnímu tématu, ale také k širším metodologickým otázkám. 

Velmi obětavě shromáždil značné množství původního pramenného materiálu, jenž je 

však bohužel přeci jen poněkud roztříštěný, zlomkovitý. Vysoce hodnotím autorovu 

schopnost tyto materiály tvořivě interpretovat. Na základě toho přinesla tato 

diplomová práce řadu dílčích velmi užitečných závěrů. Pokud jsem si na některých 

místech mého posudku dovolil i kritičtější postřehy, ty vyplývají spíše z mých 

niterných pochybností o možnostech historické antropologie jako takové, než z kritiky 

předložené práce.

Diplomovou práci zcela samozřejmě doporučuji k obhajobě a domnívám se, 

že alespoň některé její pasáže by měly být publikovány.
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