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Předkládaná práce se zaměřuje na proměnu oděvnictví a módy po únoru 1948 

v Československu v rámci jasně vymezených a koherentních badatelských otázek. Jádro práce 

tvoří analýza velmi zajímavého dobového somatometrického výzkumu realizovaného 

Výzkumným ústavem oděvním v Prostějově.  

Předkládaná práce je jasně strukturovaná a promyšlená, opírá se o dostatečně širokou a 

pestrou pramennou základnu. Kromě samotných primárních oblastí zájmu je text zasazen do 

širších relevantních kontextů, jako velmi cenný považuji v tomto ohledu široký prostor 

věnovaný třetí československé republice. Práce rovněž obsahuje všechny náležitosti např. 

vymezení teoretických východisek a již zmiňovaných badatelských okruhů, charakteristiku 

pramenné základny a současného stavu bádání apod. Diplomantka v práci prokázala znalosti a 

dovednosti na vysoké úrovni. Dané výzkumný materiál nejen analyzovala, ale dokázala jej i 

kontextualizovat a adekvátně interpretovat. Za příklad odborné vyspělosti může sloužit 

interpretace závěrečných zpráv antropometrické akce na s. 69. Za velmi přínosné považuji 

také výborně zvládnutou analýzu ideologického pozadí nových socialistických módních 

trendů a požadavků, včetně inovativní ukázky modifikovaných určujících prvků „nové 

socialistické ženy“ ve specifikovaném diskurzu módních časopisů, které na rozdíl o obecněji 

koncipovaných periodik a normativních brožur zdůrazňovaly mimo jiné roli hospodyně. 

Z hlediska metodologie a teorie nemám k předkládané práci rovněž žádné výhrady.    

Vynikající práci ale kazí několik drobných nedostatků spíše formálního charakteru: 1) 

Závěrečný seznam pramenů a literatury neodpovídá daným nadpisům, v sekci Sekundární 

literatura se objevuje řada pramenů. 2) Zvláště v druhé části textu přibývá překlepů (např. s. 

62, 67, 69, 71, 81, 83, 89, 90 atd.) 3) V některých částech práce, zejména věnované 

samotnému somatometrickému výzkumu, se neobjevuje dostatečný počet odkazů na prameny 

popř. literaturu, např. na s. 57–59 není ani jeden odkaz (na s. 57 chybí odkaz i u doslovné 

citace), na s. 74 a 84 atd. Tato absence či nestatečné množství odkazů znesnadňuje kritický 

přístup k textu a jeho následné využití v navazujících výzkumech. 4) Jako jediný koncepční 

nedostatek spatřuji dvě úvodní strany textu v podkapitole 5.1., které se primárně opírají o 

publikaci z pozdějšího období r. 1983 a obsahují informace, které nejsou kompatibilní se 

sledovaným obdobím let 1948–1953, např. dokončení obdobných výzkumů v dalších několika 

socialistických státech (o tom pojednává sama diplomantka v jedné z posledních podkapitol), 

jiné priority/tendence RVHP, důraz na zavádění výpočetní techniky do praxe atd. Tato krátká 

uvedená část pak může být matoucí.  

 



I přes výše uvedené drobné nedostatky považuji práci za velmi vydařenou, zajímavou, 

badatelsky přínosnou a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně, byť spíše v dolní 

hranici této známky. 
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