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„Sociální funkce oděvu u dětí a mladistvých a jeho funkce ve školní kultuře.  

Bakalářská práce Ludmily Richterové se zabývá tématem, které je v oblasti výtvarně-pedagogické v 

poslední době dosti frekventované. Autorka vychází z kulturně zaměřené sondy a její výsledky pak 

slouží k následné práci pedagogické. Cíle práce jsou tedy, ve srovnání s podobnými pracemi ve 

studiích kulturně-antropologických a ve studiích vizuálních, odlišné. Kvalitativně zaměřená sonda je 

solidně provedená a pro výše zmíněné cíle zcela postačující. Metody sondy jsou přiměřené a 

zkoumaný vzorek respondentů (žáci, pedagogové, rodiče) je dostatečný. Všechny primární 

dokumenty výzkumu (nahrávky a transkripty polotrukturovaných rozhovorů) jsou spolu s další 

dokumentací (vlastní výtvarná tvorba, didaktické návrhy a záznam realizace tvůrčího programu 

Elektrošperk) jsou dokladovány na přiloženém CD. Některé originály prací jsou rovněž součástí příloh.  

V teoretické části práce mapuje, s oporou v odborné literatuře, základní okruhy znalostí o funkcích 

módy a věnuje pozornost i specifikům kultury mládeže. Oděv je zde charakterizován jako kulturní 

artefakt, jako vyjadřovací prostředek a konstitutivní prvek individuality (nebo spíše mnohočetných 

subjektivit) jedince. Odkazy a citacemi se autorka hlásí k autorům tzv. postmoderního proudu a k 

poststrukturalistickým inspiracím studiích (Lyotard, McRobbie, Lipovetsky, Sim, z českých autorů 

Petříček).  

Podobně se autorka inspiruje tvorbou současných designérů a v oblasti alternativní oděvní tvorby na 

pomezí oděvného designu a volného konceptu, a to jak na domácí, tak na zahraniční úrovni 

(Kawakube,Eisler, Knížák, Beuys, Rochová, Novák, Rabane), kulturou DIY a jejími vybranými autory.  

Tyto inspirace se dorážejí i v navrhované struktuře didaktického přístupu a ve vlastní tvorbě, ale zde 

se projevuje nedotažený myšlenkový plán a malá odvaha realizovat svobodnější a nesvázané, možná 

trochu i riskantní návrhy. Koneckonců, při orientovanosti autorky, by stálo za to uplatnit kritické čtení 

a přísnější výběr pedagogických didaktických pramenů.  

Výzkumná sonda, která je velmi podrobně a solidně zpracovaná, včetně solidní interpretace, 

proložené citacemi jejích účastníků, zabírá velkou část práce na úkor vlastní tvorby autorky. Je 

zřetelné, že sonda si vyžádala mnoho energie a že se pak autorka ocitla v časové tísni, která ovlivnila 

vyváženost složek obsahu. Nicméně právě tyto nedostatky skýtají prostor k dalšímu pokračování v 

tématu – jak v oblasti vlastní tvorby, tak v oblasti pedagogické. Obě oblasti by se mohly prolínat a 

lépe spolu korespondovat.  

Po stránce jazykové a formální je práce v normě, literatura je uváděna v dostatečném rozsahu. 

Grafická úprava písemné části je kultivovaná a práce obsahuje i všechny přílohy. Autorka pracovala 

zcela samostatně. Navrhuji celkové hodnocení velmi dobře.  
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