
Posudek bakalářské práce Jana Sochy 

Moderní historiografie posledních let a snad již i jednoho či dvou desetiletí zřetelně 

rozšířila svůj obzor. Vedle již tradičně zaklínaných politických dějů a diplomatických jednání 

či životů významných jedinců si všímá i procesů a momentů, které se ještě nedávno mohly 

krčit na periferii badatelského zájmu. Ačkoliv si jednotliví historici vybírají v minulosti to 

své, co je zajímá, nikdy nelze říci o vybrané problematice zkoumání, že právě ona je tou 

nejdůležitější. O žádné historické skutečnosti nelze tvrdit, že je nad řazená jiné, že je 

důležitější než ostatní. Vždy záleží na úhlu našeho pohledu. V podobném duchu lze hovořit i 

o odborné aktivitě Jana Sochy, který si za téma své bakalářské práce vybral životní styl a 

proměny jeho reflexe v městské společnosti v I. polovině 20. století na příkladu 

Československa v letech 1925-1934. 

Pisatel v předkládaném textu navazuje na svou publikovanou proseminární práci 

pojednávající o reflexi bohatství a luxusu v díle raných českých národohospodářů F. L. 

Riegera a F. L. Chleborada. Tématická blízkost obou jeho textů svědčí nejen o jeho jasném 

odborně tematickém profilování, ale odkazuje i na jeho stále prohlubované znalosti zvolené 

problematiky a větší odvahu uchopit danou problematiku z pozice konkrétního teoretického 

konceptu. Výsledkem jeho aktuální tvorby je tak podle mého soudu nadprůměrná a skutečně 

zajímavá práce, byť se v ní autor nevyvaroval některých, v kontextu tohoto textu však de 

facto okrajových "nedokonalostí" (úmyslně nepoužívám označení chyba). 

V úvodu své práce deklaruje pisatel dva hlavní cíle své práce. Na základě analýzy čtyř 

ročníků ženského časopisu Eva chtěl sledovat zda a jak se období konjunktury a hospodářské 

krize projevilo do úvah a přemýšlení o životním stylu právě na stránkách daného časopisu. 

Druhou oblastí, jíž se chtěl věnovat, byla otázka, do jaké míry vlastně společenské časopisy, 

respektive časopisy o životním stylu informují o každodennosti své doby a jejích hodnotách, 

vlastnostech a prioritách - tedy do jaké míry lze na jejich základě re-konstruovat obraz doby a 

domýšlet její každodenní praxi. 

Daným otázkám, ale i období, jemuž se pisatel věnoval, odpovídá struktura Sochovy 

práce, která svědčí o autorově snaze po koncepčním a přehledném chopení se dané 

problematiky. V úvodu informuje své čtenáře o tématu, východiscích a cílech práce. Nechce 

zůstat u pouhého popisu, ale klade si již předem otázky. V další části se věnuje 

hospodářskému a sociálnímu vývoji Československa ve zkoumaném období 1918-1935, 

přičemž samozřejmě pro potřeby práce odděluje období prosperity a krize. Teoretická 

východiska svého zkoumání přibližuje v dalších oddílech. Pojednává o možnostech 



konceptualizace pOjmu "životní styl", aby se následně přihlásil kjedné z variant a sice 

k pojetí životního stylu v díle Pierra Bourdieu. Po tomto širším vymezení se věnuje 

problematice genderu, dějin žen a konečně i ženským časopisům, respektive obrazu žen 

v dobových médiích. Další teoretizující část věnoval problematice médií a možnostem 

rozboru publicistických textů. O tom, že jmenované oblasti výzkumu nebyly zvoleny 

samoúčelně, svědčí poslední část - obsahová analýza a rozbor časopisu Eva. 

Hodnotit Sochovu práci není snadné, byť jsem již předem deklaroval svůj kladný 

názor. Je totiž pravdou, že na obě v úvodu položené otázky nenalezneme v textu explicitní 

odpověď. K deklarovanému vyjádření se k období konjunktury a krize se ve své textu vůbec 

nedostal. Odpověď na otázku po výpovědních možnostech společenských časopisů čtenář 

nalezne spíše mezi řádky dané kapitoly věnované médiím. I přes tento zdánlivě nedostatek se 

domnívám, že Sochův text je dílem přínosným a zajímavým. Pokud totiž poopravíme autorem 

nedotaženou perspektivu sledování vybrané problematiky, leží před námi konceptuální -

logicky vystavěný a teoreticky podložený úvod do zkoumání problematiky životního stylu 

nejen české moderní společnosti. Autor pracuje skoro výhradně a v tuto chvíli vyčerpávajícím 

způsobem se zahraniční odbornou literaturou z oblasti sociologie, antropologie či mediálních 

studií. Při volbě jednoho ženského časopisu si je vědom omezené výpovědní hodnoty své 

práce. O jeho otevřenosti svědčí rovněž fakt, že nesleduje pouze jedno pojetí životního stylu, 

ale upozorňuje na další možnosti jeho výzkumu. Pro pojetí Pierra Bourdieu se rozhodl na 

základě v textu zachycené a odůvodněné úvahy. 

Sochova práce není čistě historickým textem, ale výsledkem interdisciplinárního 

přístupu ke zvolené problematice. Z pohledu genderových i mediálních studií a sociologie 

zkoumá minulou záležitost a dokazuje její dějinnou proměnlivost. I když nezodpověděl 

nastolené otázky, přesto představuje jeho text nadprůměrný bakalářský počin - po stránce 

obsahové, jazykové-pojmové i z hlediska teoretického. V tuto chvíli tak osobně vnímám jeho 

text jako teoretický úvod do problematiky výzkumu životního stylu moderní společnosti. 

Zodpovězení nastíněných otázek či další rozvinutí tématu by mělo jistě v budoucnu 

následovat. Každopádně Sochova bakalářská práce s přehledem vyhovuje všem požadavkům 

kladeným na tento typ závěrečných prací a já jeho práci doporučuji k úspěšné obhajobě a 

hodnotím ji jako výbornou. 
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