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Výchozí tezí pro bakalářskou práci Jana Sochy je obecně známá skutečnost, že po první světové válce 
se zásadně měnil životní styl evropské městské společnosti, že se výrazně inspirovala v americkém 
vzoru, který byl spojován s modernitou a s inovativním myšlením. Autor tyto projevy sledoval na 
příkladu poválečného Československa. Také společnost nového československého státu byla státní 
propagandou navenek prezentovaná jako moderní, vzdělaná a inovativní (Parafianowicz, 1995). Ve 
zvoleném období zažilo Československo dvě hospodářské vlny, přičemž první z nich datována lety 
1925-1929 znamenala nebývalou konjunkturu, zatímco 1929-1933 s propadala do krize. Autor 
očekával, že publicistický diskurs jednak informoval a vychovával společnost ve smyslu trendů 
životního stylu tehdejšího západního světa, jednak, že v dikci publicistiky se projevila reakce na zlom 
v ekonomickém vývoji. Tj., že se jinak psalo o životním stylu v době konjunktury ajinak v době krize. 
Tuto výchozí tezi diplomant opírá o v současnosti publikované analýzy poválečného vývoje 
Československa (Kárník 2000, 2002), sociologické koncepty životního stylu (Kando 1971, Kaplan 
1975, Bourdieu 1984, Lipovetsky 2002 a 2005) a historické práce k problematice volného času 
(Borsay 2006). Autor práci koncipoval jako případovou studii, svoji hypotézu prověřoval analýzou 
dobové publicistiky, respektive jednoho časopisu stěžejního významu pro dané téma. 

Autor sledoval zda a jak se změna v ekonomické situaci promítla do přemýšlení o životním stylu, 
respektive do reprezentací žádoucích podob životního stylu pro vyšší střední vrstvy. Nejprve si 
zmapoval dobovou publicistiku a posléze se zaměřil na časopis pro ženy Eva. Tento čtrnáctideník 
vycházel po celé zkoumané období, věnoval životnímu stylu pozornost soustavně a byl adresován 
ženám, které hrály při změně životního stylu důležitou roli. Změna životního stylu se týkala rodinného 
života, sféry soukromí a trávení volného času. Chod domácnosti a způsob života rodiny ovlivňovala 
paní domu a zejména ona se musela identifikovat se zaváděnými inovacemi. Změna vyžadovala 
připravenost akceptovat novinky. Proto se jejich propagátoři zaměřili na přesvědčení žen. Zkoumané 
téma tak získalo další rozměr - genderově definovanou perspektivu. Vzhledem k poměrně krátkému 
období v němž je třeba práci vypracovat a z důvodu poměrně omezené dostupnosti pramenů v 
oddělení časopisů Národního Muzea, zůstal autor při takto vymezené sondě do problematiky. 

Ženský časopis Eva do určité míry ekonomickou a sociální krizi reflektoval, ale ve většině článků ji 
přehlížel. To by podporovalo tezi o časopisu o životním stylu jako systému s určitou autonomií, který 
se vyvíjí do určité míry nezávisle na vnějších podmínkách. Kromě článků explicitně se vyjadřujících 
k ekonomické situaci si lze všimnout určité hodnotové a myšlenkové změny i v článcích, které s danou 
problematikou souvisí jen okrajově, ale které o to více mohou sloužit jako důkaz citlivosti a reagování 
na události své doby. K širšímu zdůvodnění a vlastně i potvrzení těchto výsledků by byla přínosná, 
zajímavá a téměř nutná analýza dalších společenských časopisů. V jejich kontextu by pak bylo možno 
určit i míru genderové profilace Evy a význam genderově adresného diskurzu, tj. agitace a osvěty 
ženské populace. Její provedení svými časovými nároky ale bylo nad rámec mé bakalářské práce a 
přestože jsem jej měl v plánu, musel jsem na něj z důvodu ne úplně snadného přístupu k pramenům 
rezignovat. 

Autor si v problematice životního stylu zvolil studium jevu jenž byl konceptualizován a analyzován 
sociology a pro historiky zůstává na okraji zájmu v souvislosti se studiem volného času, cestování, 
lázeňství apod. Jan Socha tento formulaci konceptu, jazyk jímž se obrací časopis ke čtenářům, resp. ke 
čtenářkám podrobil obsahové analýze, při níž vyhledával témata, která je možné pokládat za nositele 



určitého vzkazu o životním stylu. Zaznamenal také proměnu dikce, která odpovídala nejen mentalitě, 
ale také odrážela nepříznivý zvrat v ekonomickém vývoji. 

Práce Jana Sochy je příspěvkem k chápání pojmu životní styl a současně sondou, která poukázala na 
téma, které by si zasloužilo více pozornosti. Problematika životního stylu v první polovině dvacátého 
století se jeví nikoliv jako téma okrajové, vidíme-Ii je v kontextu studia kulturní identity evropských 
společností, vlivu amerikanizace, urbanizace a inovativního myšlení jako jejich symbolů. Poukázal 
také na důležitou roli ženských časopisů a na genderově podmíněné aspekty životního stylu. 
Samozřejmě, že by se problematika projevila ve větší šíři, kdyby byl analyzován větší počet periodik a 
jejich obsahová analýza by mohla být doplněna kvantitativním a schematizujícím vyhodnocením. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, jsem přesvědčena, že autor její úkoly plně splnil. 
Jeho práce je ukotvena metodologicky. Používané koncepty představil. Připravil se na své téma 
zevrubným studiem sociologické literatury i historiografie. 

Při práci na svém bakalářském tématu pracoval Jan Socha samostatně a s velkým zaujetím. Předvedl, 
že je schopen formulovat problém a badatelské otázky, zvolit pramen, analyzovat jej a interpretovat. 
Autor je rovněž solidně jazykově vybaven, což mu umožnilo zasadit případovou studii založenou na 
domácích pramenech do širšího evropského kontextu. Bakalářská práce Jana Sochy je podle mého 
soudu velmi zdařilá. Rádaji doporučuji k obhajobě. 
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