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Dětský oděv není tak častým předmětem zájmu našeho oboru a proto je třeba tento počin 
přivítat. 

Předkládaná diplomní práce Pavlíny Pitrové je založena jednak na studiu odborné literatury a 
internetových zdrojů, jednak na studiu velkého množství trojrozměrného a obrazového 
materiálu získaného z expozic a depozitářů četných muzeí - NM v Praze, Historického 
muzeum, Národopisné expozice, Uměleckoprůmyslového v Praze, Středočeského muzea 
v Roztokách, Západočeského muzea v Plzni, Vlastivědného muzea v Klatovech aj. 

Problematika dětského odívání je autorkou zkoumána hned z několika hledisek: 
z hlediska postavení dítěte ve společnosti, motivovaného sporem mediavelistů a 
historiků novověku o postavení dítěte ve středověké společnosti, k němuž autorka 
zaujímá vlastní stanoviska 
z hlediska historie zobrazování dítěte, z jehož četnosti lze odvodit vývoj zájmu o raný 
lidský věk a tudíž i společenské oceňování dítěte 
z hlediska dětského odívání viděného prizmatem oděvní kultury dospělých, od níž je 
oblékání dětí odvozováno 
a rovněž z hlediska výhradně dětského odívání 19. století zahrnujícího období od 
narození dítěte do raného školního věku 

V těchto intencích jsou koncipovány i jednotlivé, logicky provázané kapitoly této práce. 

Centrem autorčina zájmu je dětský oděv 19. století v českých zemích. Jemu je věnována i 
stěžejní 5. kapitola, nazvaná "Odívání dětí" /65-92/. Tři předcházející kapitoly - 2."Dítě 

v historických literárních pramenech"I7-12/, 3."Dítě v ikonografii"113-32/, 4. "Odívání dětí -
nástin od středověku do konce 19. století"/35-64/ tvoří nezbytný historický a názorový rámec. 
V této dominantní části práce akcentuje autorka odívání dítěte v těch nejranějších obdobích 
života, tj. od narození do předškolního, event. školního věku dítěte. Charakterizuje jednotlivé 
fáze života dítěte ajim odpovídající typy a druhy oděvu, způsoby oblékání, zavinování dítěte, 
příležitosti, při nichž je dítě slavnostně oblékáno /křest, fotografování/o Věnuje pozornost i 
dalším aspektům, které s oblečením souvisí - profilaxe, hygiena apod. 
Svůj zájem soustřeďuje k materiálům, z nichž jsou oblečky zhotoveny, střihům, výzdobě i 
oděvním drobnostem. Zajímá ji také, jak se nakládá s oblečením, když mu dítě odroste. 
Na základě svých zjištění, dochází, krom jiného, k vcelku předvídatelnému závěru, že 
v prvních měsících života a rovněž v batolecím věku je oblečení unifikováno, posléze se 
diferencuje podle pohlaví, aby později zcela podlehlo oděvu dospělých. 

Oděv /dětský oděv/ je autorkou zkoumán jak v jeho celistvosti, tak i rozmanitosti. A to jako 
historicky proměnlivý fenomén, modifikující se pod vlivy kulturních center, jev společensky 
diferencovaný, manifestující sociální status svého nositele a potažmo i sociální rozvrstvení 
společnosti, jev disponující četnými funkcemi. Od ryze pragmatické po reprezentační, 
identifikační, estetickou až k funkci označující věk, stav, příslušnost k regionu aj. 



Předkládaná diplomní práce Pavlíny Pitrové je proporčně vyvážená, zvolená problematika je 
zpracována se znalostí širokých souvislostí kulturních, historických, ekonomických aj. 

Práce je charakteristická úctyhodným poznámkovým aparátem, výborně zpracovaným, 
obsažným a vyčerpávajícím problematiku i brilantním zpracováním zejména obrazových 
příloh. 

Diplomní práci Pavlíny Pitrové považuji za velmi dobrou, svědčící o autorčině schopnosti 
komplexně a na dobré úrovni zpracovat zvolenou problematiku. 

Přes všechnu chválu si na závěr dovolím dvě připomínky: jednak v práci postrádám hlubší 
analýzu studované literatury vážící se přímo ke zpracovávanému tématu-dětskému oděvu, 
jednak se naskýtá otázka, proč se autorka rozhodla k dotazníkovému šetření, když získané 
informace nijak nezhodnotila v textu práce. Pouze v úvodu a v resumé je zmínka a pak až 
v příloze je autorčino vyhodnocení se zajímavými poznatky. 

Diplomní práci Pavlíny Pitrové doporučuji k obhajobě 

V Praze dne 19.1.2010 
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