
Oponentský posudek na diplomovou práci Michaely Bílkové Černé 

Význam módy jako prostředku k vyjádření ženské individuality 

Diplomová práce Michaely Bílkové Černé se týká atraktivního tématu módy, autorka se 
zabývá tím, zda a jak ženy vyjadřují prostřednictvím módy svou individualitu. Kromě vcelku 
pečlivé práce s literaturou autorka dělá i poměrně originální kvalitativní výzkum (rozhovory s 
10 respondentkami), jehož smysl je přinejmenším sporný, nicméně mně osobně svým 
výsledkem milý (o tom dále). Originalitu spatřuji v tom, že poté, co autorka představí řadu 
klasických osobností, které se módou zabývaly, vlastně většinu z nich odvrhne, protože 
pojímají módu jako jedince determinující sociální fakt, a zabývá se (také ve výzkumu) 
perspektivou opačnou – jednajícím aktérem, či spíše aktérkou, protože jde o módu ženskou 
(proč opomíjí muže, autorka nikde nezdůvodňuje). Žena je tak pojata nikoli jako někdo 
systémem módy determinovaný, ale jako svobodné individuum, které si z velké módní 
nabídky volí a vyjadřuje tak svou individualitu. „Móda je prezentována jako volba, ne jako 
příkaz.“ (str. 35) K práci mám několik poznámek: 

– Hned na začátku (str. 12) se píše, že móda je okrajové téma, které nepodněcuje teoretické 
uvažování. To ovšem není pravda (ostatně na str. 18 stojí, že s modernitou „fenomén módy 
vstupuje do popředí sociologického zájmu“), sociologické literatury o módě je spousta, 
autorka ovšem vypustila celé uvažování o subkulturách nebo o dandysmu.  Zde by se také 
velmi dobře hodily sémiotické práce o módě, zvláště Rolanda Barthese, pak by autorka 
nemusela psát tak často opakovanou větu typu „domnívám se, že ženy používají módu jako 
způsob komunikace“ – to je přece samozřejmé (a nebylo to třeba zjišťovat výzkumem), 
Bogatyrev psal již ve 30. letech o kroji jako znaku. 

– O svém výzkumu autorka tvrdí, že je „obecně historickosociologický“ (str. 37), nevidím na 
něm ale historickosociologického nic, prosil bych, zda by mohla toto při obhajobě vysvětlit. 

– Autorka volí metodu fenomenologického výzkumu, který sice pěkně popíše, nicméně 
netuším, jak se tato metoda na samotném výzkumu projevila, proč nestačilo zůstat u 
obyčejných kvalitativních rozhovorů (ani autorčino uzávorkování tu žádný věcný smysl 
nemá). 

– Autorka vůbec nereflektuje, že i když považuje ženy za individuality, které si módu 
svobodně volí, všechny respondentky jsou výrazně ovlivněny (vzhledem k tomu, že se o 
módu zjevně zajímají) módním diskursem a ve svých odpovědích neustále reprodukují na 
stereotypech založenou ideologii módních a lifestylových časopisů nebo rubrik – proto jsou 
pro ženy hlavními významy módy hravost („bavit se a být zábavná“), ženskost („chci vypadat 
jako žena“), přitažlivost („proč nevyužít ženských zbraní“), touha vypadat lépe („cítím se 
líp“), odlišnost („v zahraničí se ženy nebojí vystupovat z davu“). Ideologií časopisů utvořené 
individuum příliš svobodně nepůsobí. 

– Analýzy rozhovorů (nebo možná i rozhovory samotné) a jednotlivé kategorie jsou velmi 
povrchní, což bije do očí, když autorka vyjádří domněnku, že respondentky mají podobné 
názory, protože mají společný habitus (str. 57). Tady ale nestačí pouze konstatovat, že se 



všechny dotazované ženy chtějí odlišovat nebo že mají rády krásné věci (a proto mají stejné 
názory) – jde o to, že pro každou z nich je krásné něco jiného, to je ta bourdieuovská distinkce 
a smysl vkusu. Stejná povrchnost čiší z faktorů, které ovlivňují vyjadřování individuality 
módou – překvapivě je to počasí, finance, sociální skupiny, sociální pravidla a blízcí lidé. 

– I v analytické části spíš než analýza výpovědí respondentek pokračuje část teoretická, místy 
přerušená ilustrací z rozhovoru. 

– Osobně mi udělalo radost, že z celého výzkumu neustále vycházel Simmel, tedy „neustálý 
rozpor mezi touhou být jedinečný a vyčnívat z davu a na druhé straně se do společnosti 
zařadit a být součástí nějaké sociální skupiny“ (str. 63). Otázkou pak je, k čemu celý výzkum 
byl (prověření slepí uličky, že k módě se z hlediska svobodného individua zkrátka smysluplně 
přistupovat nedá?). 

Dlužno také poznamenat, že práce je psána velmi čtivě a kultivovaným jazykem (snad jen 
Michel Maffesoli není Maffiesoli). 

 

Celkově práce Michaely Bílkové Černé splňuje požadavky na diplomovou práci – 
v teoretických pasážích více, pokud jde o výzkum, tak méně, nicméně vzhledem k její 
originalitě ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 27. 1. 2016 

Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D. 


