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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

 

 Eva Rajzlová, Počátky kultury „Mods“  ve Velké Británii, FF UK v Praze, Praha 

2013, 62 stran rkp. 

 

 Eva Rajzlová se ve své bakalářské práci rozhodla analyzovat počátky subkultury Mods 

(jde o zkratku původního pojmenování Modernists) ve Velké Británii na přelomu padesátých 

a šedesátých let 20. století. Jednalo se o skupinu mladých lidí, kteří se soustředili především 

na to, jak chodili oblékaní a zajímali se o klubový a konzumní život. Zajímavé je, že se 

jednalo převážně o mladíky z nižších sociálních vrstev a upozorňovali na sebe především 

svým provokativním chováním.  

 

 Autorku bych chtěl na prvním místě pochválit za to, že v úvodu práce vymezila 

základní pojmy, s nimiž v práci operuje. Struktura práce je logická. Je rozdělena do třech 

kapitol. První kapitola, která je jakýmsi uvedením do problematiky, se v krátkosti zabývá 

sociálními a ekonomickými podmínkami ve Velké Británii po roce 1945 a rovněž přibližuje 

jednu z prvních subkultur mladíků z dělnických vrstev, tzv. Teddy Boys, kteří byli ovlivněni 

americkým prostředím, nosili křiklavé oděvy a prosluli rvačkami. Pro další vývoj byla tato 

subkultura velmi důležitá. Jak správně autorka píše, „následující subkultury mladých na ně 

nutně navazovaly, ačkoli jejich vkus se mohl výrazně lišit.“ (s. 21). 

 

 Druhá kapitola, která je jádrem bakalářské práce, analyzuje samotnou subkulturu 

Mods. Autorka se snaží na základě důkladného studia materiálů zjistit, kdy a v jakém 

prostředí výše zmíněná skupina vznikla. Její počátky autorka klade do let 1957 až 1960, její 

místo vzniku je pak předměstí Londýna. Dále se Rajzlová zabývá vzhledem Mods, uvádí, že i 

když se jednalo o pánskou záležitost, identifikovaly se s touto subkulturou i dívky (například 

modelka Twiggy se prezentovala jako jedna ze zástupkyní Mods). Důležité je zařazení 
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podkapitoly Rockers, kde se autorka věnuje skupině, která se stala protipólem Mods. Rajzová 

jasně dokládá, že obě skupiny pocházely ze stejného prostředí a často vyznávaly podobné 

hodnoty, přesto se navzájem provokovaly a měly odlišný vkus. Poslední podkapitola se 

zabývá právě konflikty mezi Mods a Rockers v roce 1964. 

 

 Závěrečná kapitola je pak jakýmsi epilogem práce, protože se věnuje proměně 

subkultury Mods od druhé poloviny šedesátých let 20. století, skupinám, které na tuto 

subkultury navazovaly (Soulies nebo Skinheads), a pokusům o znovuoživení Mods. 

 

 Na závěr svého posudku musím poznamenat, že se jedná o velmi kvalitní bakalářskou 

práci, jež je jedním z fascinujících obrazů „swingujících šedesátých let“. Práci doporučuji  

k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně.    

 

 

V Praze 12. června 2013 

 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 


