
Posudek diplomové práce Pavlíny Pitrové 

Dětská oděvní kultura v historických a sociálních kontextech 

115 s. textu, poznámkový aparát, bibliografie, résumé, obsáhlá textová příloha (terénní 
výzkum), trojdílná obrazová příloha 

Diplomová práce Pavlíny Pitrové je zajímavým příspěvkem k oděvní kultuře, respektive 
k té její části, která je vázána na období dětství. Takto vymezené téma je nutně mezioborové a 
autorka správně reflektuje přístupy dětské medicíny, vývojové psychologie a pedagogiky, 
samozřejmě v sepětí s kulturní historií, dějinami umění, etnologií a beletrií. Práce je pojata 
jako historický přehled zhruba od raného středověku do konce 19. století a zároveň jako 
průřez sociální strukturou obyvatelstva ve vybraných oblastech. 

Je pochopitelné, že diplomantka se opírá především o literární prameny a obrazové 
dokumenty, čím víc se však blíží k přítomnosti, tím je její pramenná základna širší, postupně 
obohacovaná o trojrozměrné předměty jako jsou například figurální hračky a perníkové formy 
z muzejních fondů, z tištěných artefaktů pak reklamní plakáty, kalendářové tisky a 
pohlednice. 

Právě v tvůrčí kombinaci pramenů dosti různé povahy vidím originální autorčin přínos, 
protože takto překročila hranici solidní kompilace. Původní je také příloha, anketa provedená 
na téma soudobého dětského oděvu, provedená mezi současnými matkami, Práce tím získává 
další časový a částečně i sociální rozměr, byť se jedná o malou kvalitativní sondu. 

Domnívám se, že diplomantka prokázala, že umí zvolené téma dobře vymezit, shromáždit 
a zhodnotit kvalitní pramennou základnu, provést srovnávací analýzu a zarámovat předmět 
svého zájmu do širších kontextů zhruba tak, jak slibuje název. 

Práce je napsaná kultivovaně, příjemným jazykem a jak obrázky v textu, tak v přílohách, 
dokládají nejen různé etapy vývoje dětského odívání, ale i autorčin hluboký zájem o zvolené 
téma (a také její talent fotografky - dokumentátorky). 

Práce Pavlíny Pitrové splňuje kritéria kladená na práci diplomovou a ráda ji doporučuji 
k obhajobě s předběžným návrhem hodnocení výborné, \..., 
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