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Až do poloviny minulého století byly moderní evropské armády převážně hypomobilního typu. Kůň 

tak k válečnému prožitku vojáků neodmyslitelně patřil, možná více než bojové plyny, či válečná 

propaganda a mnoho dalších fenoménů, které považujeme za tak typické pro první válku, které však 

ve skutečnosti řada vojáků během války ani nezaznamenala. S koněm se však během války setkal 

snad každý. Ve své diplomové práci navázala Barbora Hunčovská na svoji práci bakalářskou, v níž 

analyzovala obecné podmínky užití přepravních zvířat za první světové války. Vztah vojáků ke koním, 

v předchozí práci pouze letmo nastíněný, pak tvoří hlavní problémovou osu předkládané práce. 

Práce je založena na využití širokého spektra pramenů, od pramenů úředních přes prameny 

osobní povahy (deníky, paměti, korespondence), až po periodika, poezii a krásnou literaturu. Autorka 

projevila obrovskou píli a erudici v sestavení využité bibliografie; na druhou stranu nelze přehlédnout, 

že užitá literatura trpí jistou nevyvážeností, německojazyčné (rakouské) tituly najdeme spíše 

výjimečně. Jádro práce představuje třetí kapitola, členěná na základě emočních kategorií (lítost, 

soucit, smutek apod.) na jednotlivé podkapitoly; zajímavý a podnětný pokus o typologii obrazu koně 

v kapitole čtvrté je poněkud disproporčně krátký a ne příliš důkladně vyargumentovaný. V této 

souvislosti stojí za zmínku i pozdější přirovnávání bojové úlohy vojenské techniky k roli oře (např. 

tank jako „obrněný kůň“, či přežívající tradice mechanizovaných jednotek US Army). Základem 

Hunčovské analýzy je důsledná práce s prameny, zejména s prameny osobní povahy: kritika a 

interpretace; nikoliv náhodou věnuje autorka problematice objektivity pramenů jednu z úvodních 

podkapitolek. Ve srovnání se svojí bakalářskou prací, kde se Hunčovská vědomě hlásí k tzv. new 

animal studies, se mi její předkládaná práce zdá z hlediska metodologických východisek tradičněji 

pojatá; zajímalo by mne, zda jde o záměrný úkrok. Je to ale zřejmě dáno i tím, že i mainstreamová 

historiografie již dnes sotva považuje zvíře – koně za pouhý objekt dějin, a není tedy nezbytné 

vykročit mimo rámec historiografického diskurzu. Jednotlivé dílčí poznatky se autorce vždy dařilo 

zasazovat do širších sociálních a kulturních kontextů a v tom také spatřuji hlavní přínos práce. 

Hunčovská shromáždila obrovské množství různorodého materiálu; v tomto ohledu je její 

práce zcela výjimečná. Možná, že by celkovému výsledku práce prospělo, kdyby autorka ještě 

promyšleněji pracovala s tak rozdílnými typy pramenů, jejich vypovídací hodnota není stejná. 

Základní otázkou také zůstává, jaké důsledky pro případné širší zobecnění má skutečnost, že autorka 

analyzovala situaci armád rakousko-uherské, francouzské a britské. Navíc jen zřídka pracovala 

metodou komparace a na tomto poli zůstává mnohé dlužna. Zásadní otázka ovšem zní, proč si 

autorka vybrala právě tyto armády? 



Navzdory několika mým předchozím otázkám či připomínkám, které prvořadě pramení 

z faktu, že práce zřejmě vznikala poměrně narychlo, je podle mého nejhlubšího přesvědčení práce 

Barbory Hunčovské v mnoha ohledech nadstandardní, překračující jak rozsahem, tak i kvalitou běžný 

průměr diplomových prací. Ve své diplomové práci a ostatně i ve svém nově zvoleném tématu práce 

dizertační Barbora Hunčovská naznačila, že o budoucnost new military history v České republice se 

nemusíme obávat. Práce splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci a hodnotím jí výborně. 

Je to práce výborná, mohla však být výjimečná a excelentní. 
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