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Oponentský posudek na diplomovou práci Ivany Sieberové "Textilní rukodělné techniky 
na Klatovsku ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století" 

!Praha 2007, EÚ FF, diplomová práce, 75 stran, 55 stran příloh vč. 39 fotografií a CD-romu! 

Tradičním rukodělným textilním technikám bylo v našem oboru věnováno dosti pozornosti, 
jde tedy o téma dostatečně zpracované a poskytující tak množství solidního komparativního 
materiálu. V centru autorčina zájmu je tato problematika již několik let a diplomantka 
zkoumané techniky velmi dobře ovládá a to nejen teoreticky. Nezanedbatelný byl při výběru 
tématu jistě i fakt, že je v poslední době této oblasti tradiční materiální kultury věnována zcela 
mimořádná pozornost i ze strany státu !Ministerstva kultury ČR/. 

Prostorově je předmět autorčina zájmu vymezen okresem Klatovy a to v administrativních 
hranicích z roku 1960, v úvahu jsou brány i lokality, překračující toto základní vymezení, 
časově je práce vymezena druhou polovinou 20. století na straně jedné a počátkem 21. století 
na straně druhé. 

Práce je založena na archívních zdrojích !Šenfeldová 1993!, na výsledcích terénních výzkumů 
!Roubalová - 50. léta 20. století! a především na autorčině dotazníkovém šetření z roku 2005-
2006, adresovaném především institucím !Obecním úřadům, knihovnám, školám! a rovněž 
zájmovým organizacím. Nejsem zcela přesvědčena o tom, že právě ony jsou těmi 
nejvhodnějšími informátory. Jsem si zároveň vědoma i faktu, že oslovené instituce měly 
sloužitjenjako prostředníci k navázání bližších kontaktů s respondenty aktivně provozujícími 
zkoumané technologie. Autorčiny možnosti byly nepochybně v tomto ohledu velmi omezené. 
Nezanedbatelným zdrojem informací byly autorce jak rozsáhlá odborná literatura. tak i studie 
v odborných časopisech. 

Práce by zasluhovala přehlednější členění, které by čtenáři umožňovalo snadnější orientaci 
v textu. Ten sestává z několika částí, zahrnujících 1. metody a zdroje informací. 2. 
časoprostorové vymezení předmětu zkoumání a vymezení pojmů, 3. vývoj textilních technik. 
4. jednotlivé pracovní postupy a závěr práce tvoří 5. možnosti obnovy tradičních textilních 
technologií. 

Podstatu předkládané diplomové práce tvoří pracovní postupy, sledující celou technologii 
rukodělné výroby od zpracování suroviny po finální produkt !výrobekl. Každý jednotlivý 
pracovní postup pak obsahuje dvě části, i graficky od sebe odlišené, a to část popisující 
tradiční technologické zpracování a část, v níž jsou shrnuty, místy až příliš stručně. výsledky 
autorčina dotazníkového šetření. Ty zároveň představují dosud zjištěný současný stav 
rukodělných technik v klatovském terénu. 

Autorka rovněž zjišťuje podíl školské výuky !historii a přítomnost! na znalostech a 
dovednostech tradičních textilních technologií. Tato část je zpracována místy příliš podrobně, 
to když autorka zachází do historie školství, místy stručně, to když se zabývá odborným 
školstvím. 
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Poslední část práce je věnována možnostem obnovy tradičních rukodělných technik. Cestu ke 
znovuobnovení vidí autorka v živnostech, domácké výrobě, ve využití tradičních technologií 
ve školské výuce a v aktivitách volného času. 

Autorka se velmi dobře vyrovnala s kritikou svých zdrojů informací a to včetně vlastního 
terénního výzkumu. Rovněž zjistila, jak zdlouhavou a nesnadnou cestou se získávají 
informace v terénu i o tak na první pohled jednoduchých jevech, jakými jsou textilní 
techniky. Výzkum, jímž autorka získala základní přehled o existenci a lokalizaci zkoumaných 
rukodělných technik na Klatovsku je výborným východiskem pro další práci. 

Na tomto místě je třeba ocenit i obsáhlou přílohu, která je nedílnou součástí této práce a která 
sama o sobě skýtá mnoho zajímavých informací, které bylo možno zařadit i do textu 

Diplomovou práci Ivany Sieberové doporučuji k obhajobě. 

26. ledna 2007 
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PhDr. 1aroslava Krupková/CSc. 
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