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KLÁRA ANDRESOVÁ, 

ŽIVOT ŽOLDNÉ ŘE ZA TŘICETILETÉ VÁLKY V KONTEXTU ČESKÝCH ZEMÍ 

 

Ústav českých dějin FF UK, Praha 2011, 100 stran textu + 15 stran příloh 

 

Vyjádření vedoucí bakalářské práce 

 

Klára Andresová se ve své bakalářské práci soustředila na život žoldnéřů za třicetileté války 

s důrazem na geografický rámec českých zemí, tedy na tematiku dodnes jen částečně 

zmapovanou dosavadní historiografií. Hned úvodem tohoto posudku je třeba zdůraznit jednu 

z hlavních předností hodnocené práce – její autorka totiž odvážně opustila bezpečné cesty, po 

nichž se vydává naprostá většina historiků a historiček zkoumajících období třicetileté války 

nejen v českém kontextu. Nezaměřila se na život vyšších vrstev společnosti, ať už světské 

aristokracie, představitelů církve, příslušníků městského stavu, popřípadě vyšších vojenských 

velitelů, který by mohla poměrně pohodlně rekonstruovat na základě velkého množství 

relativně snadno dostupných a často i všeobecně známých pramenů, v řadě případů i edičně 

zpřístupněných. Vydala se naopak na mnohem hůře schůdnou cestu výzkumu, postaveného 

dílem na originální interpretaci méně obvyklých (zvláště obrazových) pramenů, dílem na 

promyšlené komparaci a systematickém propojení informací vytěžených ze zdrojů velmi 

různorodého charakteru – od úřední agendy a právních předpisů přes ego-dokumenty, 

dobovou literaturu, básně a písně až po již zmiňované prameny obrazové. 

Průkopnický ráz práce Kláry Andresové však spočívá nejen v důkladné rekognoskaci členité 

pramenné základny, ale především ve způsobu, jakým s ní dokázala pracovat. Jako 

nejvhodnější pole pro zkoumání žoldnéřské každodennosti si zvolila vojenské tábory, jejichž 

podobu rekonstruovala především na základě normativních pramenů, ale rovněž ego-

dokumentů, dobové umělecké literatury, lidové slovesnosti a ikonografických zdrojů. Závěry, 

k nimž dospěla, nejsou akceptovatelné pouze pro české prostředí, ale významně překračují 

český rámec a mohou fungovat jako východisko pro další zpřesňující výzkum téže 

problematiky přinejmenším pro středoevropský prostor. To pokládám za jednoznačnou 

přednost práce, která tak získává cenný mezinárodní přesah. Česká tematika se přitom 

v posuzované práci rozhodně nedostává na okraj autorčina zájmu – Klára Andresová 

rekapituluje zvláště stýkání a potýkání žoldnéřských vojsk s domácím obyvatelstvem ve 

městech i na venkově, přičemž se zabývá též otázkou míry objektivity pramenů civilní 

provenience reagujících na konfrontace s vojenským živlem. Prokazuje přitom dobrou (byť 
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podotýkám, že nikoli zcela vyčerpávající) znalost odborné literatury; věcné chyby se přitom 

vyskytují v zanedbatelné míře (na straně 15 je Josef Polišenský překřtěn na Jana 

Polišenského, v poznámce pod čarou je však už jeho jméno uvedeno správně). 

Při kombinaci řady typů různorodých pramenů autorka zákonitě stanula před řadou otázek 

teoretického a metodologického charakteru. I když její přednostní pozornost patří detailním 

faktografickým analýzám věnovaným především zkoumání vojenského tábora jako 

hierarchicky strukturovaného organismu, řeší v rámci výkladu i subtilnější otázky 

věrohodnosti a výpovědních možností použitých pramenů. Je si vědoma skutečnosti, že 

vojenské příručky (Wallhausen, Fronsperger) mají normotvorné poslání a popisují tedy spíše 

žádoucí stav než standardní realitu. Věcně hodnotí míru možných fabulací v případě takzvané 

simpliciánské literatury a zachází s ní dostatečně střízlivě, bez nekritického přejímání 

zjevných literárních stylizací. S obdivuhodným smyslem pro detail pak pracuje s obrazovým 

materiálem, přičemž důstojně navazuje na díla Petra Klučiny, s nímž řadu témat do hloubky 

konzultovala; v této souvislosti je na místě ocenit skvěle zvolené přílohy, zařazené za vlastní 

text. 

Závěrem je třeba konstatovat, že bakalářská práce Kláry Andresové by (při systematičtějším 

využití hlavně zahraniční sekundární literatury) bez problémů obstála i jako práce diplomová. 

Požadavky kladené na diplomové práce totiž naplňuje jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska 

odborného (schopnost pracovat s raně novověkými zdroji informací, zejména se starými 

německojazyčnými tisky, znalost a schopnost kritického zhodnocení různorodých pramenů, 

schopnost promyšleně strukturovat text a psát sdělným a velmi čtivým stylem, dobrá orientace 

v relevantní literatuře atd.). Požadavky kladené na bakalářské práce pak studie Kláry 

Andresové překračuje ve všech směrech. Velmi ráda ji proto doporučuji k obhajobě. Navrhuji 

ji ohodnotit jako výbornou. 

 

 

V Praze dne 5. září 2011 

 

        Doc. Mgr. Marie Š. Koldinská, Ph.D. 


