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KLÁRA ANDRESOVÁ, 

VOJENSKÉ TÁBORY V PROSTORU STŘEDNÍ EVROPY V LETECH 1550–1650 

 

Ústav českých dějin FF UK, Praha 2015, 181 stran textu + 11 stran obrazových příloh 

 

Posudek vedoucí diplomové práce 

 

Klára Andresová si za téma své diplomové práce zvolila výzkum vojenských táborů armád 

křesťanských států ve středoevropském prostoru v období ohraničeném přibližně léty 1550 a 

1650. Geograficky své téma vymezila oblastí říše a habsburské monarchie s dílčími přesahy 

zohledňujícími vývoj zkoumané problematiky v Polsku a v Uhrách. Jako pramenná základna 

jí v rozhodující míře posloužily spisy raně novověkých vojenských teoretiků, kteří se právě 

tematikou táborů zabývali (Jan Tarnowski, Guillaume du Bellay, Leonhardt Fronsperger, 

Lazarus von Schwendi, Giorgio Basta, Johann Jacobi von Wallhausen a Raimondo 

Montecuccoli). Z uvedeného výčtu jmen je zřejmé, že jde nejen o autory teoreticky řešící 

zmíněný důležitý aspekt raně novověkého vojenství, ale také o osobnosti s reálnými 

vojenskými, popřípadě diplomatickými zkušenostmi. Tito muži prakticky i teoreticky zběhlí 

ve věcech vedení války kladli na optimální umístění tábora i na jeho všestranné zabezpečení 

po stránce obrany, zásobování, prostorového rozvržení stejně jako praktického každodenního 

„provozu“ velký důraz a řešili tyto otázky do značných detailů. Vymezení pramenné základny 

tak, jak ji pojala autorka předložené diplomové práce, se proto jeví jako velmi příhodné a 

nosné pro úspěšné zmapování tohoto zvláště domácí historiografií značně opomíjeného 

fenoménu. 

Je třeba zdůraznit, že Klára Andresová ve své diplomové práci úspěšně navázala na 

související problematiku, kterou se zabývala již ve své práci bakalářské, nazvané Život 

žoldnéře za třicetileté války v kontextu českých zemí a obhájené na FF UK v roce 2011. Svůj 

dlouhodobý zájem o vojenství raného novověku však tentokrát dokázala ještě promyšleněji 

zúročit nejen volbou málo frekventovaného tématu, ale především uplatněním své druhé 

odbornosti, neboť kromě bakalářského studia historie je rovněž absolventkou informačních 

studií a knihovnictví, kde získala magisterský titul. Právě velmi solidní orientace 

v relevantních starých tiscích se podle mého názoru stala východiskem vhodně tematizované 

diplomové práce a jejich velmi důkladné vytěžení pak zárukou výrazně nadstandardního 

pojednání, které je výsledkem autorčina několikaletého badatelského úsilí. 
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Za stejně vhodné jako vymezení pramenné základny pokládám i výše uvedené časové 

vymezení práce, které autorce umožnilo sledovat předmět jejího zájmu od poloviny 16. do 

poloviny 17. století, tedy v období, které je z hlediska vývoje a proměn evropského vojenství 

érou značně dynamickou. Otázka, nakolik se mnohokrát skloňovaná a doposud především 

západoevropskou historiografií hojně diskutovaná raně novověká revoluce ve vojenství 

promítla také do sféry organizace vojenských táborů, se jeví jako navýsost hodná 

důkladnějšího prozkoumání. Právě výzkum dobových teoretických pojednání zde může 

přinést cenné plody – v případě předložené diplomové práce tím spíše, že její autorka rozšířila 

pramennou základnu také o dva důležité vojenské řády (císaře Maxmiliána II. z roku 1570 a 

švédského krále Gustava II. Adolfa z roku 1632), což umožnilo doplnit vytěžené penzum 

informací o další rozměr. 

Struktura práce, kdy autorka postupně rekonstruuje klíčové aspekty zkoumané problematiky u 

každého ze sedmi výše jmenovaných autorů, se může zdát jako poněkud fádní, má však své 

opodstatnění. Z hlediska rozdílů (ale i shod) mezi oněmi sedmi teoretiky se jeví tento přístup 

jako přehlednější a pro budoucí čtenáře práce Kláry Andresové i „uživatelsky“ příhodnější 

než komplexní propojení všech vytěžených poznatků, pocházejících z textů vzniklých 

v poměrně širokém časovém rozmezí, do jednoho celku. Žádoucí shrnutí ostatně nabízí oddíl 

komparující pohledy na vojenské tábory ve všech prostudovaných příručkách. Autorka se 

následně vrací i k obrazu vojenských táborů v dalších pramenech, zejména v pamětech a 

v dobové beletrii, tedy v takových informačních zdrojích, které velmi efektivně využila již ve 

své bakalářské práci. Rozsáhlý text doplňuje promyšleně zvolená obrazová příloha, která 

nejen ilustruje řečené, ale autorčiny závěry také integrálně doplňuje. Dlužno dodat, že právě 

v tomto ohledu se Kláře Andresové podařilo důstojně navázat na dnes již klasické práce Petra 

Klučiny, který jako jeden z prvních zdejších historiků vojenství dokázal rehabilitovat obraz 

jako historický pramen a takřka vyčerpávajícím způsobem ho využít pro zkoumání raně 

novověké vojenské problematiky. 

K práci, napsané s dobrou znalostí domácí i relevantní zahraniční literatury a vyznačující se i 

velmi pěkným a sdělným stylem s minimem překlepů, nemám žádné zásadní připomínky. 

Závěrem tedy vznáším několik otázek, které vnímám především jako podklad pro diskusi při 

obhajobě. Nakolik lze podle autorky při dalším výzkumu zohlednit skutečnost, že raně 

novověké vojenskoteoretické spisy mají především normotvorné poslání a spíše než realitu 

tedy odrážejí optimální stav? Lze nějak korigovat míru relevance jejich výpovědní hodnoty 

směrem k (více či méně pravděpodobné) realitě? A nakolik se autorce v tomto ohledu jeví 
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jako nosná případná mezioborová spolupráce s archeology orientovanými na průzkum raně 

novověkých bojišť a tábořišť? 

Diplomovou práci Kláry Andresové pokládám za jeden z mimořádně kvalitních příspěvků 

k výzkumu neprávem opomíjených aspektů dějin 16. a 17. století. Jde o pojednání 

v nadstandardní míře splňující všechny požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací. 

Ráda ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit jako výbornou. 

 

 

V Praze dne 1. září 2015 

 

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


