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Předkládaná diplomní práce se zabývá inovativním a badatelsky velmi nosným tématem -  

expertními diskursy v oděvním průmyslu v období budování socialistické diktatury, 

především pak somatometrickými měřeními, která proběhla v souvislosti s vytvářením 

unifikované velikostní škály, velikostního sortimentu a metodiky střihových konstrukcí 

nezbytných pro konfekční výrobu.  

Struktura práce je pečlivě promyšlena. Úvodní část kromě badatelských otázek ukazuje na 

vhled diplomantky do nejnovějšího bádání o dějinách módy na jedné straně a formování 

socialistické diktatury v Československu, tehdejších expertních diskursů a konceptu nového 

socialistického člověka na straně druhé. Prozrazuje také přehled o sociálních a ekonomických 

trendech v tehdejším Československu. Diplomantka si klade jasně formulované badatelské 

otázky; zvolená metodika je částečně diskursivně analytická. 

Silou stránkou práce jsou úvodní kontextuální kapitoly, které do jisté míry nahrazují deficit 

české historiografie na tomto poli; objasnění vývojem čerstvě zestátněného a 

centralizovaného oděvního průmyslu je nutným předpokladem pro vlastní analytickou část.  

Diplomantka přesvědčivě ukazuje, že oděvní průmysl byl v době formování státního 

socialismu polem komplikovaného vyjednávání různých zájmových skupin, včetně 

samotných koncových uživatelů konfekční výroby. Samostatná kapitola je věnována vztahu 

módy, oděvu a ideologie; velmi přínosná je rovněž rozbor dobové diskuse o podobě módy, 

která by byla vhodná pro nového socialistického člověka, resp. novou socialistickou ženu. 

Jako kritéria módní pokrokovosti se prezentovala především praktičnost, jednoduchost střihu 

a nenáročnost materiálu; v pozadí těchto představ pak stála představa o sebevědomé a 

emancipované femininitě založené na pracovním výkonu, nikoliv sexuální atraktivitě. 

Druhá část diplomní práce se věnuje aktivitám Výzkumného ústavu oděvního v Prostějově, 

jehož zaměstnanci produkovali expertní diskurs o módě z hlediska výrobní praxe.  Klíčová je 

pátá kapitola, v níž autorka představuje masové somatometrické projekty realizované VÚO od 

roku 1949 zkoumající velikostní složení populace (ADAGO, GOLIÁŠ a DEKOLT I-III), 



jejich myšlenková východiska, průběh a výstupy v podobě unifikovaných velikostních škál a 

střihových konstrukcí. V rámci somatometrických projektů se zaměřuje na analýzu představ o 

těle a novém společenském řádu stejně jako na antropologické předpoklady měření. Rovněž 

zde se ukazuje aktualizační potenciál celého projektu, např. při četbě velikostních tabulek si 

nelze nepovšimnout, o kolik velkorysejší jsou k „průměrnému“ ženskému tělu než dnešní 

standard. Text vhodně uzavírá kapitola sumarizující vývoj těchto výstupů a proměny 

oděvního průmyslu po konci první pětiletky. 

Předkládaná diplomová práce se vyznačuje řadou kvalit.  Je zapotřebí poukázat především na 

to, že práce kombinuje historickou a antropologickou perspektivu s komplexním vhledem do 

problematiky oděvnických postupů, technik a materiálů. V tomto smyslu se jedná o 

interdisciplinární a poměrně exklusivní projekt, k jehož řešení mohl přistoupit jen badatel či 

badatelka se vzděláním v několika oborech. Historikové a historičky zabývající se 

socialistickými expertními diskursy (ne jinak než vedoucí práce) tudíž dostávají možnost 

ocenit informace o fenoménech jako kopřivová keprová tuženka, polohování střihů, 

zátrhovost, plisování, či americký límeček. 

Výzkum socialistických expertních diskursů představuje velmi aktuální badatelské téma, a je 

proto zapotřebí ocenit, že se díky této práci zvýší povědomost o expertíze v oblasti odívání a 

oděvního průmyslu, která dosud stála stranou odborného zájmu. Konfekční výroba oděvů při 

tom byla klíčovým segmentem centrálně řízeného lehkého průmyslu mimo jiné proto, že 

vznikala zcela nově a měla saturovat každodenní potřeby obrovského počtu spotřebitelů. 

Expertíza VUO v Prostějově měla navíc nečekaný mezinárodní dopad;  ČSR se pro ostatní 

státy sovětského bloku stalo autoritou na poli oděvní výroby. Výzkum aktivit VUO má 

potenciál pro budoucí komparativní výzkum. Za velmi významné lze v tomto smyslu 

považovat obecné závěry práce, které poukazují na vysokou míru profesionality a 

pragmatismu expertních šetření, upřednostňování hospodářských potřeb ČSR před 

následování sovětské vize, kontinuitu s předchozím vědeckým vývojem, sledování 

západoevropských trendů a nedostatečnou realizace přesvědčivých výsledků ve výrobní praxi. 

Autorka naznačuje, že celý systém mohl dokonce počítat s budoucí automatizací. Ukazuje 

také, že pole vyjednávání, které se otevíralo zainteresovaným stranám, bylo poměrně široké a 

nepodléhalo striktní ideologické kontrole. Vše směřovalo k cíli utvořit nově centralizovanou 

oděvní výrobu tak, aby odpovídala potřebám nositelů; ideologické texty o módě a výroba 

zůstávaly poněkud mimoběžné. Rovněž samotné módní časopisy jsou svým způsobem 

obsahově a názorově pestré. Bez významu není ani jedna ze závěrečných zmínek autorky, že 



somatometrická měření z přelomu 40. a 50. let minulého století stále ovlivňují výuku střihové 

konstrukční metodiky (JMKO) na odborných oděvních školách. 

Práce vyniká také velmi solidní pramennou rešerší. Jakkoliv se k somatometrickým 

šetřením a dalším aktivitám VUO dochovala pouze omezená pramenná evidence (navíc se 

v případě archivního materiálu jedná o neuspořádané fondy), diplomantka ji maximálně 

vytěžila. Kromě archivního materiálu prostudovala i řadu dobových brožur a módních 

časopisů. Na širokou škálu prostudovaného materiálu poukazují také vhodně vybrané 

obrazové přílohy diplomní práce. 

Je zapotřebí rovněž zmínit vysokou jazykovou úroveň výkladu, která bohužel přestává 

být u kvalifikačních prací v posledních letech standardem. Předložená diplomní práce vyniká 

kultivovaných stylem s minimem gramatických a stylistických chyb, který je sice výkladový a 

poněkud „hutný“, neztrácí však na plynulosti. Diplomantka vhodně propojila vlastní 

argumentaci s rozsáhlými citacemi z pramenů, od jejichž stylu si však dokázala udržet 

potřebný odstup. Práce je poměrně vyrovnaná a konzistentní také na terminologické a 

konceptuální rovině.  

Pokud jde o podněty do diskuse během obhajoby, není mi zcela jasná, jakou roli v 

práci sehrálo interview, které je také zmíněno mezi prameny. Okrajovou výtku mám dále 

k uspořádání pramenů a literatury v závěru práce (v sekundární literatuře na str. 101-102 

uvedeno několik titulů, které byly v práci zjevně použity jako prameny). 

Předložená diplomní práce každopádně výrazně překračuje běžný standard 

kvalifikačních prací na českých historických pracovištích. Její část by určitě stálo za to po 

menších úpravách publikovat jako odbornou studii, protože může velmi obohatit stávající 

diskusi mezi specialisty na utváření státního socialismu. Celkově práci považuji za vyloženě 

zdařilou, a to především proto, že otevřela zcela nová témata, analyzuje značného množství 

pramenného materiálu a je argumentačně výborně promyšlená. Doporučuju ji k obhajobě a 

navrhuju ji hodnotit známkou výborně.  
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