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Bakalářská práce: Ludmila Richterová – Sociální funkce oděvu u dětí a mladistvých a 
jeho funkce ve školní kultuře, 3. ročník Specializace v pedagogice – výtvarná výchova se 
zaměřením na vzdělávání

Předložená bakalářská práce naplňuje zadání a všechny její složky jsou dobře provázány. Půvabná expozice 
s aktuálním „oděvním“ výročím vypovídá o vědomí širších souvislostí i dobrém timingu (str.7).

Autorka správně vnímá problematiku oděvu jako diskurzivně podmíněnou (str.9) a pokud jde o sociální funkci 
oděvu, pak v relaci postmoderního uvažování přiléhavě konstatuje, že nejde o přijetí role, ale její vytváření (str.10). 
Akcentováním aktivní role v sociálním poli tak svým způsobem reflektuje sociální konstruktivismus (Berger, Luckmann). 
Právě větší a vrstevnatější důraz na konstruovanou oděvní realitu by práci slušel. V předložené podobě je totiž práce dosti 
„předvídatelná“.

Součástí teoretické práce je výzkumná sonda (pilotáž), pracující s technikou kvalitativního výzkumu. Práci 
s výzkumnou sondou považuji za vhodnou a v kontextu práce (aktuálního obsahu) nevidím jako nutné její vyústění v 
aplikovaný výzkum, kde by již samo vytvoření reprezentativního vzorku na populaci bylo náročné a další práce se zvolenou 
technikou (kvalitativního výzkumu) by byla na zpracování ještě náročnější, ale především - autorce šlo o naznačení možnosti 
práce s tématem ve výtvarné výchově a formování pohledu na problematiku a potud sonda úkol plní. 

Volené metody výzkumné sondy jsou tedy logické, dobře vybrané a koherentní. Metoda zakotvené teorie má jistý 
„akční“ rozměr a umožňuje „ovlivňovat zkoumaný jev“ (Strauss, Corbinová). Ve smyslu této metody začíná autorka 
zkoumanou oblastí a „nechává, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné“ (Strauss, Corbinová). Je tedy oboustranně 
„prostupná“, čímž vytváří mimo jiné prostor ideální pro didaktickou část (i když poněkud nevyužitý)  a podtrhuje charakter 
výpovědi jako funkce.  

Metodu sběru dat formou polostrukturovaného hloubkového rozhovoru vidím jako adekvátní, stejně jako následnou 
analýzu skrze otevřené kódování pomocí modelu koncept-indikátor-kategorie. Žel v kapitole 2.3. Vyložení výsledků analýzy 
výzkumné sondy (str.27) a následných podkapitolách (přepis rozhovorů) není proces kódování zcela zjevný. Vygenerované 
kategorie jako by byly pouze konstatovány a pojmová mapa je dosti nepřehledná. Na druhé straně komentář k jednotlivým 
kategoriím induktivně konstruuje zkoumaný jev včetně poznámek o potenciálu pro výuku výtvarné výchovy (např. str.35). A 
to je dobře.Vytvoření teorie se v další vrstvě nabízí (shrnutí výsledků analýzy – kapitola 2.3.5., str. 41 je velmi lakonické a 
očekával bych širší reflexi) . I proto bych si, pokud jde o analýzu, dovolil s autorkou polemizovat, zda by nebylo přece jen 
vhodné postulovat teorii (viz. autorčina citace Šeďová, Švaříček: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, str.24), která 
by mimo jiné naznačila potenciál pilotáže pro případný (v úvodu sice zavržený) širší sociologický výzkum a vymezila by 
jasněji případné budoucí směřování práce/zkoumanou oblast. V kvalitativní analýze by tak bylo například možné použít 
metodu semiotické analýzy a provázat sociální aspekty oděvu s jazykem (a případně znakem)… a dospět například až 
k Barthesovým konotativním významům. Zde bych viděl potenciál práce (autorka si ho je vědoma a lingvistické souvislosti 
jako další krok sama uvádí - str.19). 

Výtvarná část má svou vlastní teoretickou složku (cca 10 stran, str. 42-52) v podobě rešerše experimentálních 
oděvních výtvarníků. Vychází z otázek pro strukturovaný rozhovor, respektive z výzkumných otázek. Tvoří jakousi druhou 
rovinu teoretické složky práce, možná trochu schizofrenní, na druhou stranu užitečnou pro didaktickou část (protože 
inspirativní a názornou). Pokud jde o vlastní výtvarnou část, vyzdvihl bych především trojici vyšívaných kreseb (60 x 80 
cm). Substituce kresebného materiálu je velmi zdařilá a otevírá konceptuální problém poctivé řemeslné (řemeslně 
podmíněné) intermediality. Navíc posun od popisnosti a větší volnost v projevu je přesně to, co poskytuje kresbám autonomii 
a legitimitu samostatného uměleckého díla.

V didaktické části mají úlohy zajímavé vazby k výtvarnému umění s inspirační paralelou v protetice (Stelarck) –
např. elektrošperky, koláži (Max Ernst) – např. král/ovna krásy. U úkolu Kreslený potisk (kap. 4.1.3., str.65) však vazba 
chybí (respektive má povahu obecného odkazu k pop-artu či lettrismu). U prvního úkolu (elektrošperky) je přiložen poměrně 
podrobný Příklad strukturovaného didaktického návrhu 4.1.2. Škoda, že u obou dalších úloh chybí (respektive je pouze 
v elektronické podobě), stejně jako podrobnější motivace k úkolu. Závěr (kap.5, str. 69) je opět příliš stručný.

Práce je kompetentní, poctivá, leč opatrná. V mnoha směrech by jí svědčila větší odvaha a ochota překračovat 
běžné hranice zvoleného problému (a to vlastně ve všech částech). Tam, kde se to chvílemi daří, prosvítají zajímavé 
možnosti. Kéž by jich bylo příště víc! 

Bakalářskou práci Ludmily Richterové doporučuji k obhájení a hodnotím známkou výborně 

otázka 1: Vykazuje verbální projev respondentů v rámci zkoumaného tématu genderové aspekty (tj. je patrné nejen z obsahu 
sdělení, ale i z jeho formy pohlaví respondenta)?

otázka 2: Jaký rozdíl v přístupu k řešení didaktické úlohy „Elektrošperk“ jste zaznamenala u obou věkových kategorií 7-8 let 
a 10-14 let?
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