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ÚVOD

Petr Wohlmuth

Historie vojenství byla v  českém soudobém kontextu dlouho vnímána 
jako cosi bytostně konzervativního, tematicky nevábného, a  navíc te-
oreticko-metodologicky zaostalého. Mnozí ji brali jako disciplínu, kte-
rá téměř nepatří na dobrou univerzitu. Již samotné rozlišení „historie 
vojenství“ a „vojenské historie“ v předchozích větách však není samo-
účelné. Reflektuje zásadní posuny, k nimž na našem výzkumném poli 
došlo během posledních deseti let. Tyto posuny vyjadřovaly především 
emancipaci české historie vojenství od svých bytostně konzervativních, 
neteoretických a pozitivistických kořenů směrem k teoreticky ukotvené 
a výzkumně reflektované historii vojenství. V českém prostředí došlo slo-
vy Roberta M. Citina k nástupu „nové“ historie vojenství, který s sebou 
přinesl proměnu tohoto oboru na již respektovanou součást univerzitního 
i výzkumného provozu.1

V posledních několika letech prodělává toto téma v českém prostředí 
skutečně zrychlený vývoj. O tom svědčí např. druhý samostatný vojen-
skohistorický panel na tradičním, již XII. Sjezdu českých historiků, který 
se v září tohoto roku konal v Ústí nad Labem. Tento sborník odborných 
studií, zabývajících se výzkumnými problémy z dlouhého 19. a 20. sto-
letí, pro změnu navazuje na stejnojmennou mezinárodní odbornou kon-
ferenci, která se konala v létě 2021 v Praze na Fakultě humanitních studií 
Univerzity Karlovy. Jeho hlavní ambicí je interdisciplinární přístup spo-
jující teorie a koncepty z oblasti new military history, kulturních dějin, 
post-pozitivistické orální historie, historické sociologie a rovněž sociální 
geografie. Texty tak spojuje důraz na aktérskou rovinu militárních dějin 
a na sociokulturní kontext zkušenosti a paměti vojenské služby i váleč-
ného nasazení. 

Sborník představuje také první titul ediční řady Militaria academi-
ca, kterou produkuje Společnost pro výzkum dějin vojenství (SVDV) ve 
spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium.

1 Robert M. Citino, „Military Histories Old and New: A Reintroduction,“ The Ame-
rican Historical Review, 4/112 (2007): 1070–1090. 
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