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Práce Terezy Holíkové je solidní materiálovou studií, ve které zpracovává potenciálně velmi 
zajímavé a inovativní téma. Otázka konzumace tabáku a jeho role v moderní společnosti není 
dosud v naší historiografii samostatně zpracovaným problémem. Jakkoli existuje několik 
novějších prací, které autorka zohledňuje, jde buď o dílčí studie o tabákovém průmyslu nebo 
o populárně naučné knihy nepřinášející vlastní interpretaci problému. Role tabáku, jeho 
produkce a konzumace, sociální kontroly a moci, kulturních stereotypů a forem jednání si tak 
systematické zpracování teprve vyžádá. Dosavadní zahraniční literatura naznačuje kontexty, 
v rámci nichž by se toto zkoumání mohlo pohybovat. Autorka z některých takových prací 
čerpá, což jí umožňuje nastavit základní teoretická východiska práce. Podle mého názoru se jí 
však nepodařilo tato východiska dostatečně promítnout do analytické části diplomové práce, 
která tak zůstala spíše poutavým, ale namnoze fragmentárním soubor postřehů a komentářů 
z „tabákového“ diskursu. 
Jako nosný konceptuální rámec práce shledávám především gender a odvozené kategorie, 
které se váží k „mužskému“ a „ženskému“ vztahu k tabáku. Nabízí se jistě klasický 
interpretační rámec ideologie dvou sfér, resp. možnosti jeho překonání a problematizace. 
Tím, že autorka vlastní analýzu rozděluje na část o „mužích a tabáku“ a o ženské konzumaci 
tabáku fakticky potvrzuje, nikoliv historizuje koncept oddělených sfér. Zvláště je to zřejmé 
v tom, že část o mužích obsahuje významné podkapitoly, které se týkají tělesného a 
duševního zdraví, o nichž sama autorka prohlašuje, že se mohou vztahovat i na ženy a 
mládež. Obecný medicínský diskurs je zde tak příznačně přičleněn k mužskému světu, 
zatímco ženský a dětský svět je vyčleněn jako specifický objekt kontroly. Tím nechci popřít, 
že je konzumace tabáku v dobovém diskursu spojována především s muži, analýza, která by 
se zaměřila na genderovou rovinu, by však musel ptát na to, jak se tyto asymetrie utvářely, 
jaké mechanismy vylučování s nimi byly spojovány a jaké typy genderových rolí s nimi byly 
propojeny. Taková analýza by jistě ukázala podstatně větší pestrost distinktivních konstelací 
spojujících gender a tabák.   
Autorka dále poukazuje na souvislost s hygienickými diskursy, zvláště eugenickými, které 
jistě úzce souvisí s genderovou perspektivou a ke zkoumanému problému patří. Medicínská 
disciplinace a kontrola hraje v případě konzumace tabáku bezpochyby zásadní roli a 
zkoumané období je zvláště zajímavé, protože se medicínský diskurs na tomto poli stále ještě 
postupně prosazuje proti starším i novějším diskursivním rámcům kouření. Z tohoto důvodu 
bych očekával její samostatné pojednání v analytické části, kde se sice tato témata vyskytují, 
ale v rámci „mužské“ podkapitoly.  
Obě předchozí konceptualizace propojuje téma dětství a mládí ve vztahu ke kouření, neboť 
genderový rámec spojující jasně tabák s „vyzrálým“ mužstvím a naopak vylučující ženy 
v jejich reprodukční roli otevírá prostor pro tematizaci momentu přechodu do dospělosti, 
kdy se předpokládá ustavení jasně vymezených genderových rolí v souvislosti s „pohlavní 
dospělostí“. Nebylo by možná v této souvislosti od věci, prozkoumat otázku, jestli výrazné 
zaměření „tabákového“ diskursu na toto období (a tzv. zdravý růst a přechod k dospělosti) 
nesouvisí právě s diskursivními praktikami, která zajišťují připisování genderových rolí 



v moderní společnosti. Právě diskursy mládí a dospívání totiž dodnes vykazují výrazně 
genderované opozice. 
Z hlediska podoby práce bych tedy autorce především vytkl nevhodnou strukturu. Celá řada 
důležitých postřehů a zajímavých „nálezů“ se tak ztrácí v příliš organické struktuře práce, 
které dává relativně dobrý obrázek o zkoumaném diskursu, ale nesleduje jasnější linii 
argumentace. Tomu odpovídají také „přetékající“ podkapitoly 3.4, 3.5, 3.6, jejichž místo na 
konci práce není vůbec zřejmé. 
Práce je až na drobné chyby v odkazovém aparátu jazykově solidně zpracovaná a formálně 
odpovídá standardu pro diplomové práce. Autorka se možná až příliš snažila dostát zásadě, 
že u každého faktu má být uveden zdroj. V místech, kde odkazuje několikrát v jednom 
odstavci stále na stejný zdroj, mohla uvést jen jeden odkaz (s. 7-9).  
V závěru autorka kolísá mezi dvěma obecnými tezemi, které místy působí až 
kontradiktoricky. Na jedné straně se jí „tabákový diskurs ukázal být dost homogenní“ (s. 89), 
na druhou stranu konstatuje jednak celou řadu posunů ve sledovaném období (od léčivosti 
ke škodlivosti, od dýmky k cigaretám ad.) a jednak se jí v analytických částech často objevují 
explicitně protichůdná dobová tvrzení. Čtenáři se tak může zdát, že je právě kontroverze 
charakteristickým znakem „tabákového“ diskursu. Tabák byl považován jak za lék, tak za jed; 
byl považován za škodlivý, ale nikoliv bezvýhradně; byl výhradně mužskou záležitostí, ale 
současně byl spojován s ženskou sexualitou; byl spojován s „pokleslým“ sociálním 
prostředím i s aristokratičností; byl považován za demokratický i za konzervativní, moderní i 
tradiční atd. Budoucí výzkumná práce by měla osvětlit tento aspekt, který může mít povahu 
hlouběji sahající antinomie, nebo může pouze odpovídat specifickému „mixu“ diskursů, které 
se autorce nepodařilo rozplést a najít jejich vzájemné souvislosti. Položil bych jí tak pro 
obhajobu otázku, jak je možné právě tuto ambivalenci vysvětlit?  
Vzhledem k uvedeným výhradám navrhuji ohodnotit práci jako velmi dobrou. 
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