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Oponentský posudok na bakalársku prácu 

 

Martin Lundák: Tabák a cigareta za první světové války  

 

Martin Lundák si pre svoju bakalársku prácu vybral veľmi zaujímavú tému, ktorá nie je 

v českom prostredí príliš frekventovaná. Rozhodol sa študovať konzumáciu tabaku 

v prostredí rakúsko-uhorskej armády, resp. širšie kontexty danej problematiky, ktoré 

sformuloval do niekoľkých výskumných otázok: „Dá se první světová válka opravdu označit 

za zdroj rozkvětu kuřáctví ve 20. století? Jaká je její spojitost s nárůstem popularity cigaret? A 

jakou roli v tomto hrají samotní vojáci? Jaké jsou jejich vlastní prožitky a vztah ke kouření – 

dá se ještě označit za požitkovou činnost spojenou se sociální interakcí, nebo již sklouzává ke 

strojovému, podvědomě automatizovanému návyku?“  

Hlavný text práce sa skladá z ôsmich kapitol, pričom skoro polovica je postavená na 

analýze významu tabaku v podmienkach svetovej vojny. Postihuje napr. vzťah vojakov 

k fajčeniu a jeho využitie v dobovej reklame. Autor hojne využíva zahraničné zdroje 

a literatúru, pramene osobnej povahy a fotografie. Z teritoriálneho hľadiska nepristupuje 

k téme príliš konzistentne, keďže používa príklady z rôznych prostredí/armád. V tomto 

prípade, keďže ide o širší a všeobecne rozšírený fenomén, to však nepôsobí až tak rušivo. Pre 

budúcnosť by ale stálo zato venovať sa viac aj prípadným lokálnym špecifikám a rozdielom 

medzi bojujúcimi stranami.    

Martin Lundák sa rozhodol fenomén používania tabaku a cigariet sledovať z viacerých 

uhlov pohľadu, či už z hľadiska využitého pramenného materiálu, resp. že do práce zahrnul aj 

vybrané poznatky z oblasti medicíny, psychológie a sociológie.  

Úvodný exkurz do dejín fajčenia a následne exkurz o zdravotných dopadoch 

problematiky sa mi vzhľadom na charakter práce nezdajú príliš vhodné (s. 11-19; 21-25). Ide 

o vydarenú kompiláciu pomerne známych informácií, ktoré nemajú výraznejšiu súvislosť so 

stanovenými výskumnými otázkami. Tu by podľa môjho názoru bohato stačilo krátke 

zhrnutie – výber dôležitých faktov a odkazy na základnú literatúru. Iným riešením by mohlo 

byť presunutie niektorých informácií do hlavnej časti textu (s. 38-60), čo čiastočne autor aj 

urobil. Mimochodom, tabak sa stal aj na našom území zaujímavým artiklom ekonomicko-



mocenského súperenia. Počas dualizmu bol jednou zo súčastí konštruovania 

uhorskej/maďarskej národnej identity.1 

Následné kapitoly, venované prevažne spoločenským a ekonomickým funkciám  

tabaku počas veľkého svetového konfliktu, predstavujú veľmi zaujímavý a dobre 

štruktúrovaný exkurz do oblasti dejín vojenskej každodennosti (s. 38-60). Autor upozornil, že 

táto vojna znamenala aj začiatok „éry cigarety“ a následne predostrel škálu možností 

praktického využívania tejto komodity. Práve v týchto častiach je jasný aj prínos 

interdisciplinárneho pojatia diela. Tabak v príbehu vystupuje v rôznych pozíciách: ako 

moderná záležitosť, vhodná zábava na zabitie nudy, ako prostredník komunikácie, dôležitá 

hodnota, či potreba vyplývajúca z ťažkého návyku, čo autor ilustruje na konkrétnom 

pramennom materiály (spomienkach vojakov).  

Veľmi zaujímavú časť práce tvoria aj pasáže o spôsoboch nadobúdania tabaku a jeho 

kvality.  

 Nerozumiem úvahám autora o množstve vyfajčených cigariet (s. 38), množstvo 50 

cigariet za 24 hodín sa mi nezdá úplne extraordinárne, keďže aj sám autor upozorňuje, že sa 

fajčilo vlastne pri každej príležitosti. Samozrejme, ak bolo čo. 

 Čoho dôsledkom je fakt, že zmienky o fajčení sa objavovali v texte len nevýrazne (s. 

61)? Nemôže to byť tým, že fajčenie bola pre spomínajúcich až príliš bežná praktika a práve 

preto je v spomienkach hlbšie neanalyzovali?  

 Aj keď je prelínanie propagandy a reklamy na základe zvolených príkladov očividné, 

bolo by vhodné spresniť túto konceptuálnu otázku. Príklad: (s. 62) „okolo kouření a 

tabákových výrobků se utvořila celá nová sekce propagandy, věnující se především získávání 

kuřiva a financí na něj“. Ide o propagandu alebo viac o reklamu? Čo bolo potom 

zmyslom/cieľom tejto propagandy? Do akej miery sa vymykala klasickej vojnovej 

propagande? 

 Medzi základné zdroje práce patria aj fotografie, ktoré predstavujú aj v súčasnej dobe 

stále málo využívané a veľmi hodnotné pramene k dejinám. Autor doceňuje ich hodnotu 

a ponúka aj určité interpretácie. Dovolím si ale sproblematizovať jeho výrok: „K co nejlepší 

interpretaci je však nutné znát alespoň základní okolnosti jejich vzniku.“ (s. ). Samozrejme 

znalosť kontextu je dôležitá, obzvlášť pre historikov, ale nie vždy sme ju schopní docieliť, 
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resp. nie všetky analýzy musia byť a priori postavené na tejto premise. Existujú rôzne 

kategorizácie a analytické nástroje, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať obrazový 

materiál sám o sebe a taktiež môžeme dôjsť k zaujímavým výsledkom (viď. napr. dejiny 

umenia).  

K opisom fotografií by som odporúčal priložiť  aj dané diela (nie do prílohy).  Pričom, 

autor v tejto časti textu otvára aj otázku vytvárania a štylizácie jednotlivých snímok. Popri 

dileme do akej miery sú vybrané snímky naaranžované (osobne sa prikláňam skôr k tomu, že 

boli), rieši Lundák aj otázku obrazových reprezentácií vojny (s. 59: „vcelku typický obraz první 

světové války“). Odkazuje tým na pomerne etablovanú tému v rôznych vedných 

a umeleckých disciplínach diskutujúcu práve tento obraz (asi najznámejšie sú klasiky z dejín 

literatúry). Tu sa preto naskytá otázka, kto konštruuje „typický obraz“ a ako sa v spoločnosti 

tento presadzuje?  

Chcel by som autora upozornil, že práca kolegu Wittlicha vyšla aj tlačou. 

Na záver mi ostáva len konštatovať, že predloženú prácu vnímam ako úspešný pokus 

autora o vstup do danej problematiky. Lundákovi sa podarilo zodpovedať stanovené 

výskumné otázky a ponúkol veľmi pútavo napísaný text, postavený na zaujímavých zdrojoch. 

Obzvlášť oceňujem  autorovu snahu o širší, viacúrovňový pohľad na fungovanie tabaku 

a cigariet ako významných komodít vo vojenskom prostredí. Na základe toho navrhujem jeho 

prácu k obhajobe s hodnotením výborne (1).  

 

V Prahe, 2. 9. 2015 

 


