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Odkládání krojů v Čechách a rozhodující faktory tohoto procesu 

The process of discarding traditional folk costume in Bohemia and crutilal 

factors of it  

58 s. textu, poznámkový aparát, bibliografie, obrazové přílohy, mapa, tabulka. 

 

Předkládaná bakalářská práce se v Ústavu etnologie po delší době vrací ke klasickému tématu 

lidového oděvu. Její zaměření je do značné míry originální, protože předmětem zájmu je 

proces zanikání tohoto fenoménu, tedy jev, který je ve většině zpracování pochopitelně 

reflektován, avšak není v centru pozornosti. Pokud se autoři zabývají poslední fází existence 

krojů, věnují pozornost spíše jejich „druhému životu“, svérázu, revitalizaci, folklorismu.  

Tato práce se naopak zaměřuje na „autentickou“ oděvní kulturu lidových vrstev ve stadiu 

jejího zanikání. Vzhledem k tomu, že těžištěm zájmu jsou (střední) Čechy, je samozřejmé, že 

klíčovým obdobím tohoto procesu je první polovina 19. století.  

Téma je jasně vymezeno, vhodně časově zařazeno a opřeno o dobře sestavenou bibliografii. 

Je vidět, že autorka pracovala se zájmem a silnou motivací, kterou je osobní propojení 

s projektem soukromého muzea lidových krojů. Taková návaznost má řadu výhod, například 

možnost bezprostředního kontaktu s velkou sbírkou krojových součástek nebo využití 

obrazové dokumentace určené pro muzejní účely. 

Teoretický rámec práce je reprezentativní, opřený převážně o antropologická a   sociologická 

díla. Zdá se, že toto zázemí bylo určující. Pro příště bych se přimlouvala za to, aby autorka 

výrazněji deklarovala, že byť zpracovává téma z historické etnologie, její pojetí se neřídí 

metodologií historických věd (na což má samozřejmě právo a já jako oponentka s tím nemám 

problém). Otázka, jaké faktory působí na zanikání tradiční lidové kultury může být zkoumána 

z řady pohledů a s různým teoretickým vybavením. Zvolený přístup zcela jistě zachycuje a 

pojmenovává základní charakteristiky zkoumaného procesu, ale zůstává převážně na obecné 

úrovni už dříve zpracovaných a interpretovaných zdrojů, protože se nemůže opřít o terénní 

výzkum a archivní pramenná základna je vyřazena. 

Na druhou stranu je zde rozsáhlá, stále rostoucí muzejní sbírka krojů, která poskytuje bohatý 

materiál. Tato kolekce si z muzeologického hlediska „říká“ o určitý systém, rajonizaci, 

konfrontaci s tradičním vymezením etnografických regionů. K tomu slouží zatím ne zcela 

hotová mapa, na jejímž vzniku se autorka aktivně podílí s několika dalšími interními i 

externími spolupracovníky 1 muzea. Práce na ní je původním autorčiným přínosem a díky 

tomu ztrácí text charakter kompilace.  

 
1 Včetně autorky posudku. 



Považuji za správné, že zkoumané střední Čechy, funkčně rozdělené do několika subregionů, 

jsou porovnány s dalšími vybranými oblastmi. Zajímavé je časové členění po 25 letech, jinak 

řečeno dělení krojů, respektive jejich nositelů, na generace. Takový přístup by mohl být po 

dalším prohloubení a doložení archivními prameny velmi přínosný.  

Naproti tomu se domnívám, že práci by prospělo, kdyby byla vynechána krátká kapitola 

Stručná historie oděvu v Evropě.  Na tak malém prostoru nelze bez hrubých zjednodušení 

postihnout něco tak různorodého a proměnlivého v čase, prostoru i v kulturním a sociálním 

smyslu. 

Text má logickou strukturu a je psaný příjemným kultivovaným jazykem. 

Domnívám se, že předkládaná bakalářská práce splňuje požadavky na tuto práci kladené a 

doporučuji ji k obhajobě s předběžným hodnocením velmi dobře až výborně. (Záleží na tom, 

jak dobře se autorka bude hájit).   

 

Praha 21. května 2021                                                                           doc. Irena Štěpánová, CSc.     

    

    

   

 

  

 

  
 

  
 


