
Posudek na bakalářskou práci sl. Žanety POLÁŠKOVÉ Reflexe ženské dobové 

módy v časopise Eva v letech 19281934. Móda jako odraz společensko-

politické atmosféry? 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 64 s. (včetně 

obrazových příloh). 

 Bakalářská práce sl. Žanety Poláškové je věnována badatelsky vděčné oblasti 

materiální kultury  oděvu. Kolegyně si položila přitom dvě základní otázky: 1. jakou módu 

ženský časopis Eva v letech konjunktury a hospodářské krize doporučoval svým čtenářkám, 

respektive zda zareagovala módní rubrika na politickou, hospodářskou a sociální změnu, 2. 

pro jakou sociální vrstvu bylo periodikum určeno. 

 Pro takovouto analýzu si vytvořila kolegyně Polášková relativně solidní základ: 

seznámila se stručně s okolnostmi vydávání časopisu a s jeho osobnostmi (s ohledem na své 

téma), pročetla základní (zdaleka ne však všechny základní) tituly zabývající se postavením 

žen v první republice, na jejichž bázi se pokusila o vyzdvižení hlavních změn, k nimž v tomto 

období došlo(kapitola 2), a konečně popsala, v závislosti na několika vlivných knihách a 

studiích, jak vypadal doporučovaný šatník žen ve sledovaném čase. Poté následuje jádro práce 

 pokus o analýzu módních doporučení s ohledem na měnící se politicko-společenské pozadí 

 a závěry. 

 Struktura práce je logická a je bezesporné, že její napsání stálo kolegyni určité úsilí. 

Relativně zdařilé je např. popsání struktury časopisu i historický nástin. Přes toto konstatování 

bych měla k textu tyto zásadní připomínky: 

1. čtenář se nedozví, s kolika texty sl. Polášková pracovala, jakého charakteru tyto texty byly; 

2. kolegyně deklaruje, že použila obsahovou analýzu, vlastní rozbor však přitom sklouzává 

spíše k popisu doporučovaného šatníku a od obsahové analýzy (stejně jako od historické 

metody) se odklání. V textu jsou přitom jednoznačné náznaky toho, jak zajímavý materiál 

kolegyně zpracovávala. Např. za širší rozvedení by stály již samotné úvahy autorek módních 

rubrik o módě, které byly skutečně v souladu s potřebami češství a českoslovenství. 

Připomeňme jen citovanou výzvu k nákupu domácí módy v době krize /s. 45/. Pokud by se 

kolegyně skutečně pokusila o analýzu, musela by ji dát do souladu s realitou krachujících 

textilních továren v pohraničí českých zemí (vžil se název průmyslový hřbitov) a 

s katastrofální situací tamějších českoněmeckých rodin, které se logicky uchylovaly 

k henleinovskému populismu. Za širší analýzu by pak pochopitelně stála i obliba anglické 

módy u vzdělaných, zaměstnaných žen v době konjunktury; zde by bylo třeba dát 

doporučované odívání do souladu s celkovým napojením na britskou kulturu a životní styl, 

jak se to projevovalo u předních českých intelektuálů; 

3. v práci je řada nešikovných, případně i protiřečících si tvrzení, ale i tvrzení odporujících 

historické skutečnosti. Např. „Studovat budu především obsahovou stránku časopisu“ /s. 5/, 

„První republika ustavila… existenci soběstačného hospodářství“ /s. 5/(právě v období krize 



se ukázal opak), tvrzení o tom, že se tisk stal dostupný širším vrstvám až za první republiky /s. 

6/(tím by se negovala celá tradice sociálnědemokratického tisku od devadesátých let 19. 

století), „výjimkou nebyly ani cesty do zahraničí či pobyty v lázních“ /s. 11/ (dovolenou 

v lázních si v tomto období mohly dopřát pouze dobře situované střední a vyšší střední vrstvy; 

až po druhé světové válce sem začali jezdit také komunističtí funkcionáři atd. Na s. 13 pak sl. 

Polášková tvrdí, že „… čtrnáctideník Eva sám sebe propagoval jako kvalitní periodikum pro 

vzdělané a náročné vrstvy“ a současně že „Eva si kladla za cíl oslovovat všechny společenské 

vrstvy žen, kterým chtěla pomoci…“ Už samotná skladba šatníku s lázeňskou a plesovou 

módou, s tenisovými obleky bezesporu svědčí o tom, že nižší společenské vrstvy nebyly 

cílovou skupinou časopisu, jakkoliv šikovná švadlenka mohla bezesporu určité módní prvky 

okopírovat; 

4. zcela nedostatečně je vysvětlena a aplikována i metoda komparace, jakkoliv na určité 

změny v letech 1928 až 1934 kolegyně velmi správně poukázala; 

5. lituji, že autorka nezařadila do své kompilace i do svého vyhodnocení řadu základních prací, 

na jejichž existenci byla opakovaně upozorněna (např. znalost sborníku Žena v dějinách Prahy 

/Documenta pragensia XIII, Praha 1996/ by jí umožnila korigovat přílišný optimismus 

v otázce politického zastoupení žen za první republiky; v r. 1927 měla pražská městská rada 

/stočlenný orgán/ jen tři ženy, o dva roky později již jen jednu /s. 323/); 

6. občas je pracováno s nepřesnou terminologií (např. v souvislosti s první republikou bych 

spíše než o vlastenectví /s. 24/ psala o češství, českoslovenství, národní, státní identitě). 

Závěr. Jak jsem již předeslala, kolegyně si vybrala atraktivní etnologické téma, jehož analýza 

je jen zdánlivě jednoduchá. Pochopit módu nelze bez jemné znalosti dobové společnosti. 

V práci spíše než analýza však nakonec převážil popis, a proto ji hodnotím jako dobrou. 

 

V Praze 24. 1. 2014            doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.                   

 


