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Autor vypracoval zajímavou a čtivou bakalářskou práci s názvem Fenomén vojenské a 
policejní uniformy. V teoretické části zmapoval průřez vývoje uniforem z hlediska 
historického a územního, představil to nejdůležitější z velkého množství stejnokrojů, které 
byly užívány vojáky a příslušníky polovojenských formací od starověkého Říma po uniformy 
současných armád a uniformy československého četnictva 1918–1938. Popis doprovázejí 
komentované fotografie a detailní barevné kresby.   
Vojenský oděv tvoří nedílnou součást oděvní kultury společnosti a v průběhu svého vývoje 
procházel řadou proměn. Kromě funkce ochranné plnila uniforma i funkci estetickou, 
podléhala módním vlivům a zároveň svými prvky ovlivňovala i oděv jako takový. Práce 
nesleduje proměnu na pozadí historických událostí a nepřináší důkladný popis organizace 
uniforem, výzbroje a výstroje, včetně součástí jako například vyznamenání a výložek, a 
hlavních bojových akcí.   
Kladně hodnotím výzkumnou a didaktickou část.  Autorská výtvarná část představuje pokus o 
vytvoření cyklu dvanácti fotografií, které vznikly na pomezí dokumentární a instalované 
fotografie. Podle mého názoru cyklus nemá umělecké ani technické kvality či ambice.  
Nastává otázka pod čarou, zda dnešní móda „kamufláže“ - vojenského maskovacího vzoru 
neohlašuje zásadnější kulturní zlom? Jak můžeme porozumět tomu, když se maskovací látka 
dostává z často militantních subkultur do světa módních přehlídek a naopak módní návrháři 
realizují uniformy? Z vašeho průzkumu a jeho vyhodnocení vyplývá jistá nespokojenost, 
v čem a jak navrhujete uniformy vylepšit? Jak vnímáte rozdíl nebo vytvoření hranice 
v souvislosti posuzování uniformity mezi osobním a neosobním, soukromým a veřejným, 
civilním a vojenským? Můžete uvést příklady ze současného českého nebo světového 
výtvarného umění, které se zabývají touto tematikou (např. Milan Salák soubor Guerilla, 
2005)? 
Celou bakalářskou práci považuji za velmi inspirativní. 
 
Vzhledem k těmto skutečnostem navrhuji známku  
 
 
 
V Praze 2. 5. 2012                                                                  Mgr. MgA. Jana Šindelová 

 
 


