
Lucie Hrdličková: Idoly ve vyprávění dětí školního věku. Bakalářská práce – posudek 

vedoucího. 
 

 Autorka se rozhodla navázat na výzkum idolů dětí školního věku, který už několik let 

probíhá na katedře psychologie. Studenti v rámci svých seminárních či závěrečných prací 

sbírají odpovědi na otázku "Které máš nejoblíbenější známé osobnosti? (herci, zpěváci, 

sportovci ...) Zkus napsat, co se ti na nich líbí, případně proč si myslíš, že jsou tak oblíbení." 

Obecnou teorii zkoumaného jevu publikoval M. Kučera v knize Pud u Freuda v roce 2017 

(kapitola Pop-panteon školáků – s. 506–525). Součástí teorie vývoje voleb idolů v dětském 

věku je i teze, že kluci přitažlivost žen popírají a erotika se u nich projevuje nepřímo, a dále, 

že za motivací voleb mohou být vědomé či nevědomé fantazie o idolech. Aby se autorka 

dozvěděla něco více o možném popírání zájmu o erotiku a o fantaziích o idolech, pozměnila 

instrukci a žádala o uvedení jedné osoby od každého pohlaví, a pak o sepsání příběhu, ve 

kterém by alespoň jeden z idolů vystupoval spolu s autorem. 

 Ke spolupráci autorka získala 12 dívek a 6 chlapců z jedné 3. třídy a 7 dívek a 5 

chlapců z jedné 7. třídy. Volby idolů, jejich zdůvodnění a přepisy příběhů prezentuje v Příloze 

(s. 44–55). 

 Data analyzuje v rámci 5 samostatných kroků – dimenzí: dějová linie; blízká vs. 

sociální volba; erotická adorace vs. identifikace; korelace typů her a autorských textů; témata 

prostupující příběhy. Třídění dat pak vždy prezentuje též z hlediska věku a pohlaví autorů. (s. 

18–37) Následně diskutuje svá zjištění a limity provedeného výzkumu (s. 37–40). 

 Škoda, že autorka prezentuje svá třídění bez úplných výčtů jednotlivých autorů. 

Naplnění imperativu kontrolovatelnosti je tak omezené. Dále lze konstatovat, že první výše 

zmíněná dimenze není nijak objevná ve smyslu specifičnosti pro daný druh materiálu a ty 

další dvě se používají standardně v rámci zmíněného výzkumu studentů. Především je však 

škoda, že autorka v rámci rozboru dat zůstala jen u otevřeného kódování a nedospěla k 

propojení rozborů z hlediska jednotlivých dimenzí do jednoho celku. Teoretická integrace 

přes věk a pohlaví autorů tak vyznívá jako formální. 

 Přes zmíněné kritické výhrady soudím, že autorka základní požadavky na bakalářskou 

práci splnila a že její práci mohu doporučit k obhajobě. 
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