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mapa, textové a obrazové přílohy 

Téma této práce je klasické. Zájem o textilní technologie patří voboru etnologie 
(podobně jako v archeologii, případně kulturní historii), k tradičním a provází dějiny oboru 
prakticky od okamžiku, kdy začala být pozornost věnována materiální kultuře. Kultura 
odívání v sobě zcela přirozeně zahrnuje zájem o suroviny a způsoby jejich zpracování včetně 
nástrojů a nářadí a je samozřejmé, že nikdy nestály stranou ani studie, týkající se samotných 
výrobců, jejich sociálního postavení, folkloru a podobně. Právě tak zajímavé je sledování 
toho, jak výrobky, zařazované do kategorie "domácího průmyslu", "národního umění" nebo 
.,lidové umělecké výbory" (což jsou jen některé z dobově proměnlivých názvú tohoto 
fenomenu), fungují nejen v rovině čistě praktické, materiální, ale také v rovině ideové. 
případně politické. 

O toto však v předkládané práci nejde. Autorka jasně vymezila sviij zájem jako 
praktický, technologický, a pokud se zabývá výrobci a uživateli artefaktů, které studuje, 
nepřekračuje časovou hranici posledních padesáti let. Také geografické vymezení je jasné. 
doložené i mapou (perfekcionista by se ovšem pozastavil nad tím, že je zde operováno se 
správní jednotkou okresu, který oficiálně neexistuje; jedná se o sběrnou oblast regionálního 
muzea v jeho bývalých hranicích). 

Práce je založena na konfrontaci tradičních technik, z nichž mnohé jsou v základním 
principu doloženy už v prehistorii, s životem soudobé společnosti. Je přirozené, že takto 
koncipovaný projekt se musí opírat o terénní výzkum. Autorka vychází jednak ze dvou 
archivních pramenů, mapujících nedávnou historii místní rukodělné výroby. jednak 
z rozsáhlého a opakovaného dotazníkového šetření, které je v příloze představeno velmi 
podrobně. Tento materiál doplňuje postřehy a poznatky z vlastního letitého zúčastněného 
pozorování a zkušenostmi vycházejícími ze vzdělávacích a popularizačních kursll a akcí. 
které jako pracovnice muzea organizuje a vede. 

Domnívám se, že to nejzajímavější a nejcennější, není přímo v textu práce. Tam se zdá. 
jako by se autorka obávala porušit tok informací, podrobně popisujících jednotlivé pracovní 
postupy, a založený na literárních pramenech. Jen v závěru jednotlivých kapitol je krátká 
charakteristika, shrnující vlastní originální poznatky. Tento přístup překračuje v pasážích, 
které se týkají krajkářství. Tady se opírá o svou starší monografii a je třeba říci, že je to 
nejzdařilejší úsek celého textu, zachycující tuto výrobu v širším, i historickém. společenském 
a vzdělávacím kontextu. Jinak ovšem leží jádro této práce trochu paradoxně v přílohách. Zde 
je k dispozici skutečně zajímavý, bohatý a různorodý materiál, dokumentující individuální 
tvorbu určenou pro vlastní potřebu, práce poloprofesionální a profesionální. uměleckou 

tvorbu, aktivity dětí a lidí zdravotně a mentálně postižených. Pochopitelně, že i tento způsob 
prezentace dokladů je možný, pro čtenáře však poněkud nepohodlný. 

Z čistě formálního hlediska (které, připouštím, může být subjektivní) je poněkud 
překvapivá grafická úprava. Nevadí, že jednotlivé kapitoly nejsou číslovány nebo označeny 
alfabetickými znaky. Z úpravy Obsahu je vcelku jasné, co je kapitola a co její součást. 
V samotném textu se však tento zřetel ztrácí, kapitoly a podkapitoly, označené stejně 
upravenými nadpisy, jsou řazeny těsně za sebou v jednolitém proudu, což nepřispívá 
k přehlednosti. (např. "skok": Modrotisk, Plstění, Šití s.40-42 ) Někdy se ztrácí i včcná logika, 
např: Bělení tkanin jako podkapitola zařazená mezi technologie tkaní (s.37). Za dosti vážnou 
nepozornost je třeba označit zařazení stejného odstavce do Úvodu i Závěru (s. 7 a 57). 



Text, který akcentuje technickou stránku a současný stav zkoumaného předmětu, je psán 
velmi věcným a střízlivým stylem, je založen na dobře volené bibliografii, a opřen o skutečně 
zajímavý dlouhodobě a systematicky shromažďovaný materiál, který bude autorka 
nepochybně dále využívat a rozmnožovat. Toto její úsilí vysoce oceňuji. 

Práce splňuje požadavky na diplomovou práci kladené a doporučuji JI k obhajobě 
s předběžným návrhem jejího ocenění jako velmi dobrou. 
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Praha, 14. ledna 2006 Doc. Irena Štěpáno'Vá, CSc. 


