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Zdařilá bakalářská práce Mgr. Terezy Matysky Mičánkové se zaměřuje na problematiku, která vypadá 

jako „tradičně (až tradicionalisticky) etnologická“ jen na první pohled. Problematika tradičního oděvu 

(a materiální kultury obecně) skutečně představuje jedno ze stěžejních témat „klasického vědeckého 

národopisu“ a etnografie 20. století, ale až na výjimky (zakladatelské postavy oboru jako Drahomíra 

Stránská, funkční strukturalista Petr Bogatyrev) se většinou jednalo o téma uchopované spíše 

deskriptivně, spíše historickou perspektivou, popřípadě za pomoci uplatnění optiky aplikované 

etnologie, především etnografické muzeologie. 

 Tato aplikovaná dimenze je v práci přiznaně přítomná – jedním z jejích cílů je ostatně odborně 

podpořit realizaci projektu muzea lidových krojů – ale autorka se cíleně vydává i dalším směrem. 

Neobává se problematizace a teoretizace a snaží se odpovědět na otázku, které předchozí generace 

badatelů relativně opomíjely – z jakých příčin vlastně došlo k odkládání tradičního oděvu a jaká byla 

dynamika tohoto procesu. Její práce na tomto poli, stejně jako práce jejích předchůdců, byla poměrně 

nesnadná, a to především z důvodu nedostatku relevantních pramenů. Autorka se ale se všemi 

problémy velmi solidně popasovala; v situaci absence pramenů si dovedně vypomohla alternativními 

způsoby, například prameny literární povahy. Podobný vakát teorie týkající se zkoumané 

problematiky autorka pro změnu velmi dovedně zaplnila sociálněvědní a historiografickou teorií 

oděvu, respektive oděvní změny (Georg Simmel, Charles W. King, Paul Blumberg, Roland Barthes, 

Pierre Bourdieu, Herbert Blumer, Fred Davis), které aplikovala na problematiku oděvu tradičního. 

Výsledkem je zajímavý přehled příčin, které – často synergicky – akcelerovaly proces odkládání 

tradičního oděvu; autorka je dělí na materiální (klimatické a ekonomické podmínky, průmyslová 

výroba a související nové materiály, pokles cen látek a jejich zvýšená dostupnost, nepraktičnost kroje 

a rozvoj hygieny) a sociální (vnitřní, vnější; včetně procesů jako byla raabizace a Národopisná 

výstava českoslovanská v roce 1895). 

 Za největší přínos kvalitně napsané bakalářské práce Mgr. Terezy Matysky Mičánkové 

považuji – vedle výše zmíněných kvalit na poli práce s daty a s teorií – především skutečnost, že se 

inovativně popasovala s problematikou etnografické rajonizace tradičního oděvu a navrhla – po velmi 

dlouhé době i v rámci „dlouhého trvání“ české etnologie – vlastní rajonizaci krojových oblastí 

v prostoru středních Čech. Dalším výrazným přínosem je její snaha obohatit domácí etnologickou 

terminologii o koncept krojové rodiny (v sekvenci „krojová rodina“ – „krojový region“ – „krojový 



subregion“), který je v německojazyčné odborné literatuře (v podobě Tracht Familie) úspěšně 

poměrně dlouho používán, a kterému se domácí etnologie dlouho vyhýbala, ač je do domácího 

prostoru velmi dobře přenositelný. Pro zajímavost, autorka dělí střední Čechy na čtveřici krojových 

regionů – středozápadní, jihovýchodní, východní (Polabí) a severní. Zajímavý je i komparativní 

aspekt textu; ačkoli se primárně zaměřuje na oblast středních Čech (kde byl vliv urbanizace a 

industrializace silný a k odložení kroje došlo již na přelomu 18. a 19. století, ale nejen tam – zdá se, 

že k odložení kroje došlo velmi brzy i v industrializovaných německojazyčných oblastech na severu 

země), zkoumaný prostor komparuje i s oblastmi v západních a jižních Čechách, kde se tradiční oděv 

udržel delší dobu. 

Předloženou velmi zdařilou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s navrženým 

hodnocením výborně v závislosti na průběhu obhajoby.  
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