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Obsah a cíl bakalářské práce je v úvodu jasně definován. Práce je rozdělena na dvě obsahové části -
teoretickou a praktickou, respektive didaktickou. Cíl teoretické části je definován odpovědí na hlavní 
výzkumnou otázku „zda feminismus ve 20. století využíval módu jako jeho nástroj“ a dílčí výzkumné 
otázky, v případě kladné odpovědi té hlavní,  a to „zjistit jakým způsobem, proč a kdy“. Cíl praktické 
části je definován návrhem vlastní didaktické výtvarné řady, zaměřené na témata feminismu, módy a 
gender, kterou autorka alespoň částečně ověří v praxi. 
 
Bakalářská práce má jasnou a propracovanou vnitřní strukturu. Kapitoly jsou bohatě členěny na 
menší významové celky, které na sebe logicky navazují. V úvodu teoretické části autorka definuje 
výchozí teoretické rámce  a základní pojmy k dané problematice. Dále popisuje kulturně-historické 
souvislosti zkoumaného jevu – feminismu. Autorka také rozpracovává problematiku estetiky 
v souvislosti s módou, postavením ženy a feministické kritiky. Hlavní část teoretické části je zaměřena 
na studium vývoje módy v souvislosti s vývojem feministických hnutí ve světě a u nás, v nichž autorka 
hledá momenty, ve kterých byla móda využita k projevu feministických záměrů (včetně kritiky statu 
quo). Své závěry autorka sumarizuje v závěru kapitoly.  Didaktická část práce představuje tématickou 
výtvarnou řadu úkolů, které na sebe  logicky navazují a vedou k diskurzivnímu uchopování 
nabízeného tématu. Jeden úkol je prověřen na skupině studentů  a je doplněn pedagogickou reflexí 
autorky a rovněž reflexemi studentů. 
 
Předložená práce nabízí inovativní pohled na téma módy, čehož je důkazem nedostatek zdrojové 
české literatury, která by takový pohled uplatňovala. Proto autorka kombinuje zdroje klasické, 
přehledové, české,  bez feministického pohledu na popisovanou problematiku a dále zdroje 
zahraniční (odborné přehledové i  kritické, ale i běžný denní tisk). Formulace závěrů odpovídá 
požadavkům, kladeným na bakalářskou práci a spatřuji v nich potenciál, který by mohl být vytěžen 
v navazující práci diplomové. 
 
Autorka správně cituje a uvádí řádně všechny zdroje. Obrázky jsou správně adjustovány. Je dodržena 
požadovaná grafická i formální norma BP (až na příliš krátký abstrakt, který má být, dle Opatření 
děkana č.37/2017, v rozsahu 200 slov). Po jazykové stránce práce obsahuje drobné chyby a stylistické 
neobratnosti. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze dne 25. 5. 2020                                                                          Mgr. Zuzana Svatošová  


