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 Předložená práce je velmi zajímavá, a to ve dvou bodech: v teoretických nápadech a 

v materiálu, který přinesly. Navazuje na téměř mnoholetý výzkum idolů školních dětí, známý 

pod zkratkovým názvem „pop-panteon“, byť volené osoby nejsou často řádu „pop“, ale osoby 

blízké. Tento výzkum probíhá na úrovni Bc. a Mgr. prací, a na úrovni prací 

dvousemestrálních seminárních, v kurzu Psychologická metodologie (kvalitativní). 

 Teoretických nápadů bylo několik. Vést voliče k nucené volbě ženského a mužského 

idolu, když se jim v kurzu jindy ponechává volnost. Nevím, jestli je to dobrý nápad, protože 

právě pohlavní zastoupení idolu podává informaci o subjektu v jeho orientaci identitní nebo 

psychosexuální. 

 Druhým nápadem je nechat volbu idolu doprovázet historkou na úrovni denní snění, 

kde by subjekt vystupoval spolu s idolem. To je opravdu nápad vynikající. (Kdyby se navíc 

příběh porovnal s volbou, ukázalo by se, který idol byl tedy podstatný a který jen doplňující – 

to ale nebylo provedeno.) Podporuje to přímo Freudovu myšlenku o idolech a denním snění, 

které je provází. I zde je ovšem určité riziko, že jde spíš o elicitaci než o zachycení spontánní 

aktivity, nicméně, i kdyby tomu tak bylo, přináší to novou sémantickou síť, kam by idol mohl 

spadat a v jakých souvislostech byl volen.(To nebylo provedeno, tj. nevznikly žádné 

kazuistiky.) 

 Třetím nápad je také velmi podnětný. Spočívá v tom, že se příběhy denního snění 

porovnají s typy dramatických her z knihy Klusáka a Kučery. Myšlenkou v pozadí je, že 

příběh pak nevypadá náhodně, ale odpovídá celkové motivice daného věku. Metodologicky 

by mi ale připadalo vhodnější, zkusit zapátrat přímo u respondentů po tom, zda s vrstevníky 

nějaké podobné hry hrají. 

 

 Práce díky těmto nápadům přinesla opravdu nádherný materiál, který velmi dobře 

doplňuje data z tradičně získávaného pop-panteonu. Jeho interpretace je ovšem poměrně 

slabá. Není nutno jít nutně do psychoanalytických úvah, ale aspoň provést nějaký náběh ke 

kasuistikám, za pomoci běžné common senseové psychologie, kdy se mezi lidmi třeba ví o 

zvláštní přitažlivosti jednorožců, o existenci tzv. rodinného románu v pubertě (viz příběhy o 

adopci), o tom, že děvčata zbožňují své otce apod. Autorka psychologicky téměř 

neinterpretuje. Tzv. tematická analýza zde provedená mi nepřipadá dostačující, je spíš 

únikem. Autorka má sklon vykládat věci informovaností: např. příběh ze s. 30 zprávami o 

terorismu. 

 Podivnou zdrženlivost až odmítání psychologických úvah podporuje ještě začlenění 

pasáží od M. Vágnerové o tom, kdy děti umějí psát, jako by to patřilo k tématu práce, nebo 

nefunkční popisy interiéru obou tříd. 

 Také jazyková a textová úroveň práce je poměrně slabá (interpunkce). 

 

 

V Praze 3. 5. 2018   doc. Miloš Kučera, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


