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Posudek vedoucího 

 

Ve své bakalářské práci si Martin Lundák zvolil téma, které pro účely bakalářské práce není 

snadné uchopit. Vedle nároků na rozsáhlou a pracnou heuristiku mám na mysli především 

obtížnost metodologickou. Toto téma totiž téměř nutně vyžaduje proměňovat perspektivu, 

z níž je zkoumáno (státní politika, válečný prožitek, sociální komunikace i mobilizace apod.), a 

to naopak ještě posiluje potřebu využít nejrůznějších oborových a metodologických přístupů 

(historické, sociologické, medicínské, psychologické apod.). Předem snad mohu říci, že 

Martin Lundák ve své bakalářské práce tato úskalí zvládl velmi dobře, i když pochopitelně (a 

v bakalářské práci tomu sotva může být jinak) fundamentem jeho práce jsou přístupy 

historické, zejména dějin každodennosti. Pramennou základnu práce představuje soubor 

publikovaných pamětí převážně českých vojáků rakousko-uherské armády. Tu je 

pravděpodobně nutné si položit otázku, nakolik takto poněkud jednostranně zaměřené 

prameny skutečně vypovídají o situaci za první světové války jako celku (vina v tomto případě 

padá spíše na moji hlavu, měl jsem navrhnout preciznější název práce, jenž by specifikoval, 

že autor se zabývá právě především armádou rakousko-uherskou). Jde také o to, že pokud 

jde o literaturu, tam je situace mnohem vyváženější, autor velmi dobře pracuje se studiemi 

německými i anglosaskými. Je tak oprávněné se ptát, nakolik (zejména např. po roce 1917) 

lze svět podvyživeného a zavšiveného rakousko-uherského vojáka a svět příslušníka americké 

armády, v obou světových válkách nejlépe zásobené armády na světě, považovat za jeden a 

týž. 



Autor práci fakticky rozčlenil do tří velkých oddílů. V první se zabývá dějinami kouření a také 

medicínskými aspekty kouření, jádro práce představují kapitoly o tabáku a kouření za první 

světové války, a poslední část pojednává o tabáku a cigaretě v propagandě, reklamě a ve 

fotografii. Celou úvodní část o historii kouření a účincích nikotinu (s. 11–26) považuji za 

redundantní, obecné informace, které přináší, by asi stačilo v dvou až třech stranách vtělit do 

úvodu. Jádro práce, analyzující válečný prožitek především rakousko-uherských vojáků na 

základě jejich vzpomínek, deníků a korespondence, považuji naopak za mimořádně zdařilou. 

Autorovo potvrzení toho, jak rozšířením jevem mezi vojáky armád první poloviny 20. století 

kouření bylo, i autorův poznatek o „automatickém“ kouření jsou, myslím, užitečným 

východiskem pro jeho další práci na tomto tématu. Ve třetí části práce se mi více líbila 

kapitola o fotografii, než o reklamě. Části o reklamě jsou přece jen poněkud příliš stručné a 

popisné na takto závažné téma (ale rozumím tomu, proč je autor zařadil), naopak analýzu 

fotografií provedl autor podle mého názoru velmi zdařile, přesvědčivá je i navržená typologie 

zkoumaných snímků. 

Několik drobných postřehů: přimlouval bych se za to, nepřevádět vojenské hodnosti na 

dnešní ekvivalenty (kaprál – desátník, s. 40), první světovou válku bych psal s malým „p“ a 

jednotně (pozn. 15, s. 18). Práce trpí stylistickými prohřešky (např. vyšinutí z vazby: 

„Podobně jako v civilní společnosti, i zde napomáhal rozšíření návyku fakt, že se do ní šířil 

shora i zdola.“ (s. 17); stylistická neobratnost: „…vytváření jakékoli statistiky v rámci 

rozsáhlejších území se jevilo nepravděpodobně.“ (s. 24)). V úvodu při představení struktury 

práce je myslím lepší zvolit přítomný, nikoliv budoucí čas. 

Celkově hodnotím práci jako poněkud nevyrovnanou: její jádro považuji za velmi kvalitní, 

některé její jiné části však zůstávají poněkud povrchní. Proto ji jednoznačně doporučuji 

k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 
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