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Posudek na diplomovou práci 

 

Diplomová práce Petry Stěhulové – orientovaná na téma módy, resp. současné alternativní 

módy v ČR – má teoreticko-výzkumný charakter. V teoreticko-historické části se posuzovaný 

text věnuje problematice základního vymezení pojmu móda, jeho sociologickému a 

historicko-sociologickému ukotvení, stručnému vývoji dané oblasti společenského života 

v českém kontextu a otázkám alternativní módy. Obsahem empirické části je prezentace 

poznatků z výzkumné sondy, kterou diplomantka sama realizovala. Sonda byla provedena za 

využití kvalitativní metodologie, konkrétně polostrukturovaných rozhovorů, v nichž bylo 

celkem dotázáno 12 tvůrkyň domácí alternativní módní produkce.   

 Předložená práce má logicky a přehledně uspořádanou obsahovou strukturu. Text je po 

stylistické stránce na dobré úrovni. Autorka v něm dokládá, že se dokáže kvalifikovaně a 

s přehledem pohybovat jak v oblasti teoreticko-historické, tak i výzkumné. Studie přináší 

nové zajímavé poznatky o alternativní módě u nás a o jejích tvůrkyních. Celkově lze 

konstatovat, že text splňuje přiměřeným způsobem požadavky, které jsou na práce tohoto typu 

kladeny.  

 Diplomantka průběh psaní diplomové práce konzultovala, a proto k ní nemám žádné 

zásadní výhrady. Pokud mám vznést nějaké připomínky, pak se týkají následujícího: 

- Objem literatury, který autorka k tématu zpracovala, mohl být o něco bohatší, a to i na 

zahraniční tituly.  

- Prezentace výzkumných poznatků je koncipována narativním způsobem, který přispívá 

k tomu, že se text dobře čte, ale samotný výzkum není příliš analytický. Interpretace 

zjištěných poznatků klouže spíše po „povrchu“ a nejde dostatečně do „hloubky“. 

- Ve výzkumné části práce je nadužíváno slovo „respondentka/y“, což působí jako určitá 

stylistická neohrabanost (určitě bylo možné použít i nějaká synonyma).  

 K rozpravě na obhajobě doporučuji, aby se diplomantka zamyslela nad otázkou, jaká 

další témata spojená s alternativní módou, která její práce nepokrývá, by se mohla stát 

předmětem sociologického zkoumání. 

 Celkově hodnotím diplomovou práci Petry Stěhulové jako velmi dobrou. 
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