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Posudek vedoucí práce 

 

 

Předkládaná diplomní práce má celou řadu silných stránek. Samo její téma je vysoce 

zajímavé a aktuální a v českém prostředí je nezaslouženě opomíjeno. Autorce se také podařilo 

přesvědčivě ukázat, že reprezentace kouření a jejich genderové a biopolitické valence hrály ve 

veřejném prostoru přelomu 19. a 20. století významnou roli a proplétaly se s řadou dalších 

ideologií (zdraví, výkonnost, liberální individualismus) a diskursů (hygiena, třída, etnicita). 

Další výzkum by si rozhodně zasloužila také témata, jež práce otevírá, jako souvislost 

reprezentací tabákové konzumace s dobovými eugenickými představami, jejich sociálně 

distinkční potenciál a propojení s utvářením sociálního prostoru. Hlavní předností je kromě 

otevření nové badatelské perspektivy poctivá práce s pramenným materiálem, která musela 

být časově velmi náročná a projevuje množstvím přiléhavě zvolených citací z dobových 

periodik, brožur, medicínských pojednání atd. Vzhledem k tomu, jak byl tabákový diskurs 

v tomto období komplexní, je zvolená struktura výkladu až překvapivě logická a koherentní 

(kapitoly se dělí podle konzumentských skupin: muži – přičemž maskulinita univerzálním 

parametrem konzumentství, zdraví, individuality atd. –, ženy a děti). Badatelské otázky jsou 

formulovány jasně a výstižně (s. 17–18) a autorce se podařilo je přesvědčivě zodpovědět, 

jakkoliv se tabákový diskurs může po přečtení diplomní práce jevit přeci jen o něco méně 

méně homogenní, než sama autorka tvrdí (určité zámlky a diskontinuity jsou v něm patrné i 

navzdory opakujícím se schématům a tematickým celkům). 

Zapotřebí je rovněž ocenit, že autorka se své hodnotné dílčí závěry pokusila propojit s 

recentní zahraniční literaturou věnovanou sociálním a kulturním dějinám tabákové 

konzumace. Na druhou stranu je ovšem zjevné, že by bylo možné pojmout práci se 

sekundární literaturou podstatně šíře: k problematice eugeniky a biopolitiky v 19. století, 

normality, užívání návykových látek, sebevraždy, národních a emancipačních hnutí existuje 

(byť třeba jen v českém prostředí) značný počet studií, jejichž zohlednění by celou práci 

posunulo na jinou úroveň. To samé platí i pro zvolená konceptuální východiska, která nejsou 

v práci dostatečně rozvedena – především koncept biopolitiky by si zasloužil představit 

daleko zevrubněji (pozornost není věnována ani většině Foucaultových textů). Obojí je snad 

důsledkem určitého spěchu, v němž autorka práci dokončovala. Z hlediska použitých 



konceptů mi nebylo zcela jasné, jakou roli má v celém výkladu pojetí diskursu podle J.P. 

Geeho (s. 12) a v jakém vztahu je k foucaultovskému pojetí, k němuž se autorka částečně také 

hlásí. Pouze vágně je vymezena také kategorie „identity“, která se výkladem prolíná (sdílená 

identita kuřáků apod.). 

Za poněkud problematickou považuji rovněž jazykovou stránku. Je zapotřebí ocenit, 

že chyby a stylistické neobratnosti se v práci vyskytují jen zřídka (např. na s. 30: „Také autoři 

českých článků zprostředkovávajících tuto zahraniční diskuzi byli patrně převážně spíše 

zastánci skeptických reakcí, nežli původní Tolstého teze“, rodina se na s. 88 charakterizuje 

jako „důležitá státní instituce“). Poměrně silný však zůstává vliv jazyka pramenů na vlastní 

výklad. Nedostatečný badatelský odstup se ukazuje také v pasážích, kde autorka postuluje 

vztah mezi reprezentací tabákové konzumace a historickou realitou (změny v životním stylu a 

konzumentských preferencích korelující s posuny v reprezentacích, vliv existující společenské 

struktury na reprezentace apod.).  

Kapitola věnovaná rozboru vizuálních reprezentací je velmi slibná a můžeme jen 

litovat, že jí nebyl věnován větší prostor, protože by mohla poskytnout zajímavé srovnání pro 

analýzu psaných textů o tabákové konzumaci. Promítala se např. karikující zkratka typická 

pro obrázky také do textových reprezentací? A jak se vůbec vyrovnat se satirickým a 

ironickým prvkem v textech o konzumaci tabáku, resp. s žánrovými pravidly, která 

ovlivňovala jejich vznik a recepci? Tuto problematiku ostatně autorka naznačuje v souvislosti 

s knihou „staré panny“ Josefky Rudové z roku 1864 (s. 19). 

Výše zmíněné otázky však nemění nic na tom, že se jedná o solidní a velmi kvalitní 

analýzu, která je v českém prostředí zcela inovativní a zasloužila by si, aby se stala 

východiskem pro další diskusi a výzkum. Předložená práce splňuje všechny podmínky 

kladené na magisterskou absolventskou práci; doporučuji ji tudíž k obhajobě a navrhuji 

hodnotit známkou velmi dobře. 
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