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POSUDEK KONZULTANTA

Mgr. Lucie Fornláčková předkládá široce založenou ll1ezioborovou
syntézu, spojující přístupy a poznatky kultunlÍ historie, antropologie,
archeologie, etnografie, demografie, sociologie, psychologie, dějin
II lnění, estetiky a dalších disciplín. Ne0111ezila se na kulturní dějiny
. rnódy, fenOJnén nlódy zkoluná ve třech základních horizontech, jiInž
odpovídá i struktura pr6ce:
První část práce exponuje problematiku odívání a zdobení těla pře
vážnč antropologickými prostředky. Precizuje se tu teoretický aparát a
analýza geneze módy využívá zároveň ke komplexnímu vytnezení
přechnětu. Střední část představuji systematické dějiny lnódy od počátkú
po současnost. Autorka je funkčně zasazuje do kulturnčhistorického
kontexhl a kladením akcentú si dobře připravuje závěrečnou trojici teorehcko·-ana Iytick ých kapitot věnovaných komplexnínlu uchopení problenlatiky těla od vývoje estetického ideálu po objasnění dúsledkú a
souvislostí dnešniho tlaku nlédií, módního a dietního prúmyslll.
Široce fundovaný interdisciplinární přístup nezůstal v rovině
vstupní proklamace, ale je celkem práce i řadou detailních zjištění pře
svědčivě naplněn. Osobně si celúnl zejména nakládálú s poznatky dvou
věchlÍch disciplin: Z děl donlácí etnografie došly efektivního využití nejen novější práce Mirjanl Moravcové, Jitky Staňkové a nedávná syntéza
Jiřiny LanghaJn111ercwé, ale také dnes již rnéně frekventovaná klasická
díla Karla Chotka, DrahOluíry Stránské, Renaty Tyršové, Josefa Vydry,
Liknlunda Wintera a ČCl1ka Zíbrta. Podobně bezpečnou orientaci prok;)··
zala autorka při svém pohybu v kvalitativně daleko rozkolísanější produkci domád estetiky. Zde se soustředila na nejplodnější linii strukhualistnu, na relativně solitérni dílo Karla Honzíka a ve své době prúkop-

nické estetické' koncepce Dušana Šindeláře. Doslova objevné jL' využití
prakticky zapornenuté knihy Odolena Zítka, psané na sklonku 50. Jet
minulého století. Zmínit je také třeba, jak efektivně autorka využila čes
kého vydání inspirati vních Dějin krásy, které uspořádal a z větší části napsal Urnberto Leo.
Výchozí bibliografie je tak díky dobré autorčině orientaci ve všech
disciplínách, které se módou a dějina:gti odívání zabývají, prakticky
úplná a nechybějí v ní ani podstahlá díla, vydaná nělnecky, francouzsky
a anglicky. Obsáhlá bibliografie a nakládání s ní zároveň skládají úplný
obraz překvapivě bohaté historie domácího bádání o dějinách odíváni od
syntéz \Ninterov.ých a Zíbrtových po současnou dvojici anlbició/',ních
publikačních projektú, uskutečť10vaných jE:'dnak Nakladatelstvím Lidovl'
novinYf jednak Uměleckoprúnlyslovým muzeem ve spolupráci
s nakladatelstvím Olyrnpia. Dodejlne, },e autorka čte všechny své zdroje
kriticky, s plnýnl vědomím jejich limitů, daných historickým kontextenl
jejich v/.niku.
Předložená práce ale zdaleka nepředstavuje jen kvalitní původní

zpracnvfmí obsáhk' sumy dosavadních poznatkú, které by sarno o sobě
vyhovělo kritériím, jimiž poměřujeme rigorózní práce. Podstablýnl autorskýnl přínose1n je předevšÍIn zvolené východisko z něhož kolegyně
Fonnáčková přishlpuje k s,-lmotnélnu historickélnu ni:Ístinu: Kontrapozice statické nelnčnnosti tradičního lidového (venkovského) oděvu a dynalniky v.ývoje oděvu 111ěstského t podléhajícÍmócinínl zlněnául, přin ..~ší
dn lší pota ritu" přirozeného N t klirnatick V dl'tennjJ)O\!Z1néllO Ll tt.'d y' ku}·
hlTně geograficky příslušného oděvu na jednl' a univcrs,!lisnl11 nlódníhu
oděvu na straně druhé. Pro nutorku to znamenalo v praktických dupiJdech vyrovnat se s krajně obtížnou problenlatikou lidového oděvu f
dobře připravená východiska ale dovolila formulovat historické kapitoly
přehledně Zl hutně, aniž by bylo nutno sáhnout ke zjednodušenhn. Dobře
strukhlrovaný rastr historického výkladu zároveň množnil organicky
t

v jeho rámd pojednat řadu teorebck)kh otázek a podstatn)lch charakteristik kontextu.
Příkladná péčef kterou autorka věnovala textu práce, je patrná také

z obrazovó přílohy. Soustředila pro ni nlatl'riill nejen ve vztahu k textu
plně funkční a instru kb vní, a ll' zároveň se dok.í/.~I Ll vyhnoll t ubvvk lL)
nu dč ikonografických pranlenú, notoricky Sl' opakujících prakticky Vl'
všech dějinách odíváni.

Interdisciphnární práce vždy klade vysoké nároky na harmonizaci
ternlinologie a jazykových zvyklostí. ZárovcJl lnívó přerunět tendenci
kontanlinovat "svou" vědu vlastnínl jazykeln. Vedle regulérního profesního jazyka módních tVlUCÚ dllesmediální prezentace mórulího prúolysl u cíleně vytváří vlastní ulnělý 11lórulí jazyk. K poZitiVŮUl práce patře že se autorka dokózala oběma rizikům vyhnout s elegancí, která je
práva télnahl.
.~
Rigorózní práce Lucie Formáčkové Pnnněny módy v mezžkulhlrnÍm
kontextu tak představuje plně přesvědčivé naplnění obtíž,ného zadánC
lnetodologicky čisté, dúkladně podlo7,ené, invenční a kulbvovaně zpracované. Plně ji proto doporučuji k obhajobě.
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