
Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy 

 
 

Posudek oponentky závěrečné práce 

Vedoucí závěrečné práce: Mgr. Zuzana Svatošová 

Oponentka závěrečné práce: Mgr. MgA. Markéta Magidová 

Autorka závěrečné práce: Monika Kosinová 

Obor: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání 

Akademický rok: 2019/2020 

Název práce: Móda jako nástroj feminismu ve 20. století 

 

 

Předkládaná bakalářská práce je souborem rešerší a přehledů na téma jistě zajímavé a pro současný 

stav českého výzkumu přínosné, a to propojení módy a feminismu. Úskalím této práce je však její – již 

v zadání vymezená – historicky pojatá a široká struktura.  Studentka navíc využívá literaturu spíše 

učebnicového typu, což má za následek zobecňování a nepřesnosti. Pedagogický úkol má podnětný 

cíl, ovšem chybí mu přesnější uchopení.  

Studentka se poctivě snaží popsat základní pojmy, aby zcela nepoučeného diváka provedla výkladem 

feminismu. Používá pro to však omezený bibliografický aparát (především český a přehledový, chybí 

studium primárních zdrojů, relevantních zahraničních článků a monografií), díky čemuž se některé 

situace, které by vyžadovaly kritičtější uchopení, stanou fakty.  Studentka například tvrdí, že 

„československé ženy druhou vlnu feminismu prakticky nepocítily“ (s. 19, s. 57), což je částečně 

v rozporu s výzkumem významné české genderové socioložky Kateřiny Liškové  (viz např. oceněná 

publikace Sexual Liberation, Socialist Style vydaná nakladatelstvím Cambridge v roce 2018). 

Strohý výkladový princip přináší neúplné definice, někdy navíc stylisticky, kontextuálně či sémanticky 

chybně parafrázované – například v prohlášení, že estetika „Do dnes, ale bývá zaměňována s filozofií 

umění.“ (s. 19) nebo „Na přelomu 19. a 20. století byla vzorem pro společnost fatální žena.“ (s. 20),  

„S koncem Studené války se 90. léta považovala za začátek moderní společnosti.“ (s. 47), 

„Feministická estetika vychází ve své kritice z estetiky analytické. Ta zkoumá otázky vkusu a umění.“ 

(s. 20). Zatímco předposlední citát poukazuje na studentčinu neznalost pojmu moderní a modernita, 

v poslední citaci jsou vidět nejenom chybná východiska (feministická estetika vychází z celé řady 

tradic, nikoliv jenom z analytické), nýbrž i absurdní dedukce (nejen feministická či analytická estetika 

zkoumá vkus a umění, to činí každá estetika).  Výčty, seznamy a soupisy, byť jsou nejčastějším a 

nejspornějším útvarem bakalářských prací, by se v optimálním nastavení měly stát argumentem pro 

doložení vlastní hypotézy.  Ve struktuře práce Moniky Kosinové lze však obtížně najít ústřední otázku 

– jaký problém studentka zpracovává? Přináší kritický, feministický pohled či vlastní výzkum? Přináší 

feministickou pedagogickou metodu? Práce působí, jako kdybychom skrze rešerše sledovali cestu 

studentky k jejímu seznámení se s feminismem.  Za její cíl bychom snad mohli považovat větu 

ztracenou v kapitole shrnující historii evropské módy: „Snažíme se zjistit, zda byla móda využívána 

jako nástroj feminismu.“ (s. 27)  Proč ale tuto otázku vágně zkoumat na platformě stoletého vývoje 

představeného v tradičním narativu popularizačních knih?  Proč se raději autorka neponořila hlouběji 
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do publikací zaměřených přímo na toto téma – například výzkumy Angely McRobbie, 

Llewellyn Negrin, Djurdjy Bartlett a dalších? O to překvapivější je pak její závěrečné shrnutí, kdy 

dokládá, že cíle práce byly naplněny: „Hlavním cílem byla otázka, zda feminismus využíval módu jako 

jeho nástroj. Při našem výzkumu jsme došli k závěru, že ano. Naše očekávaní s výsledky zkoumání se 

značně liší, jelikož to, co jsme před výzkumem považovali za nástroj feminismu, byl výsledek 

přirozeného vývoje společnosti. Ovšem se nám v každé dekádě podařilo najít alespoň jeden důkaz 

nástroje feminismu, které zmiňujeme v závěru teoretické části.“ (s. 69) Pokud  nahlédneme do dané 

pasáže, zjistíme, že podle Kosinové byly nástrojem feminismu bílé šaty sufražetek, brýle Glorie 

Steinem, šaty pro muže navržené Jean Paul Gaultierem a trička s labelem. (s. 57) 

V práci také chybí zmínka o dětské módě, o období nejvíce formativním pro vnímání genderu, jeho 

vizuálních i sociálních rysů a ztvárnění v podobě módy. Zvláště na pedagogické fakultě a pro následné 

pedagogické metody by tato perspektiva byla určitě velmi nápomocná.  

Nedostatek studia a metod pedagogické literatury a modelů, jak pracovat s genderovými otázkami 

v hodinách výtvarné výchovy, vedl k poněkud nešťastnému brainstormingu založenému na 

definování pojmů, nikoliv interpretaci zkušeností, děl či situací. Autorka sama tuto skutečnost 

připouští v reflexi úkolu. (s. 67) Avšak i výsledky semináře poukazují na bezradnost studentů, jak 

s tématem feminismu naložit. Většina z nich nevidí spojitost jejich životů s danými teoretickými 

koncepty, a tedy jejich imaginace, politické či sociální názory se nemají jak projevit. 

Text splňuje požadavky na bakalářskou práci, dokládá i snahu o analýzu důležitého a v rámci české 

pedagogiky nepříliš rozšířeného tématu. Slabinou textu je však jeho výzkumná, strukturní a 

argumentační složka. 

 

Práci doporučuji k obajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Z historického přehledu vaší bakalářské práce vyberte jednu situaci, na níž lze 

nejpregnantněji demonstrovat vliv feminismu na módu, a to skrze doložení primárních 

diskusí či pramenů. 

2) Uveďte feministicky postavené pedagogické strategie, se kterými byste lépe než 

v realizovaném úkolu dovedla ve třídě nastolit zvolené téma. 

 

 

V Praze, dne 28.5.2020 

Mgr. et MgA. Markéta Magidová 


