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Oponent: Mgr. Michal Kotík 

Navržené hodnocení: výborně 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 Cílem práce je analýza specifického způsobu oblékání - fenoménu tzv. vintage módy , 
nalezení jeho charakteristik a ověření, zda lze tento způsob oblékání zařadit do oblasti módy – vše 
především v kontextu české soudobé společnosti  
Autorka formuluje dvě základní teoretické otázky: 
 zda je možné považovat vintage za módní jev (zde vycházejí z konceptu G. Lipovetského) 
či zda je vintage módním znakem (východiskem je teorie módy R. Barthese), 
které rozvine do dalších osmi detailnějších výzkumných otázek, týkajících se předpokládaných 
podstatných charakteristik tohoto fenoménu. 
Východiskem je především vlastní kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů, 
doprovázený analýzou vhodné teoretické literatury. 
Formulace výzkumných otázek je dostatečně precizní a se zvolenou tzv. metodologickou a datovou 
triangulací poskytla dobrý základ pro vlastní provedení výzkumu.  
 Práce má tři části – v teoretické jsou důkladně představeny dva výše zmíněné teoretické  
koncepty, následované důkladně zpracovanou metodologickou části. Struktura a závěry stěžejní 
analytické části práce odpovídají jednotlivým výzkumným otázkám a poskytují dobrou 
charakteristiku zkoumaného fenoménu. Závěry odpovídají výzkumným otázkám 
 
2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 Teoretická východiska nachází autorka  v semiologickém systému módy  Rolanda Barthese 
(The fashion system) a  v pojetí módy jako jedinečného jevu euroatlantické civilizace G. 
Lipovetského (Říše pomíjivosti). Literaturu pak vhodně doplňují jak „klasické“ texty (G. Simmel) 
tak i nové práce včetně těch aktuálních, přístupných z elektronických zdrojů (především 
v anglickém jazyce). 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Výzkumné otázky, výběr respondentů a metody analýzy dat z polostrukturovaných rozhovorů jsou 
dobře zdůvodněny , kvalita zdrojů a sebraných dat zcela odpovídají požadavkům na tento typ prací. 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

5. Jsou v práci autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 6. Jaká 

je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 
Argumentace autorky je v práci na dobré úrovni stejně jako rozlišování vlastních tvrzení resp. 
zjištění a učiněných závěrů od převzatých. Odkazování a poznámkový aparát odpovídá 
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požadavkům. Jazyk autorky je čtivý a po formální stránce (včetně pravopisu, pokud mohu ještě 
slovenský jazyk práce řádně posoudit) v pořádku. 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Drobné nedostatky práce: 
 absence struktury rozhovoru v písemné formě 
 bylo by vhodné v závěru práce  odhalené charakteristiky zkoumaného fenoménu přehledně 
„vylistovat“ 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

V závěru práce autorka navrhuje použití své práce jako východiska pro další výzkum vintage módy 
v případě, že dojde k rozšíření tohoto fenoménu. V čem a jak by tedy svoji práci rozšířila?  
 
Celkové hodnocení práce: 
 Autorka se ve zvoleném tématu současné vintage módy v tuzemském kontextu velmi dobře 
orientuje. Práce je logicky velmi dobře vystavěna, výzkumné otázky jsou precizně formulovány a 
v teoretická východiska jsou podána hutným ale výstižným způsobem. Po metodologické stránce je 
práce na vysoké úrovní, převyšující obvyklou úroveň bakalářských prací, což je velkým kladem 
práce. Poznatky z vlastního kvalitativního výzkumu jsou velmi dobře propojeny s teoretickými 
východisky práce, styl autorky je čtivý, nepostrádající ale potřebnou přesnost, také seznam použité 
literatury je na odpovídající úrovni. I když téma vintage módy je poněkud okrajové (čehož si je 
autorka vědoma), autorka rozhodně splnila požadavky, kladené na bakalářské práce. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.  
 
 
Datum: 5. června 2011      Podpis: Michal Kotík 


