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Maria Duhanová se ve své bakalářské práci věnuje otázce konstrukce identity bývalého vězně a 

narkomana.  Rozhodnutí věnovat se danému tématu vyplývalo z dlouhodobého zájmu autorky o 

psychologii osobnosti. Bohužel se jí nepodařilo pro řešení daného úkolu získat spolupráci 

s psychologem. V závislosti na volbě vedoucího práce se přistoupila na myšlenku, že o tématu bude 

uvažovat z pozic sociokulturní antropologie, resp. z hlediska sociálního konstruktivismu. Schizma, 

které tak musela opakovaně překonávat, se promítlo do řešené bakalářské práce. 

Práce je standardně členěna. Je ukotvena v odborné literatuře. Autorka se vyrovnává jednak 

s pojmem identita, jednak představuje téma drogové závislosti a kriminality. Volí především 

psychologickou literaturu, která se zabývá formováním osobnosti. Její rešerše je dobře sestavena, 

tvoří logický a gradující text, byť se jedná z hlediska textu spíše o autonomní část, která nevstupuje 

do analýzy a interpretace dat. 

Navazující metodologické kapitola popisuje realizovaný výzkum, který byl designován v kontextu 

sociálně vědního výzkumu. Klíčovou technikou tvorby dat se stal narativní rozhovor, který je používán 

v různých oborech. Je škoda, že autorka více nepracovala s metodologickými texty, zejména s texty, 

které jsou spojeny s psychologií (FISCHER-ROSENTHAL - ROSENTHAL 2001). Samotný výzkum prošel 

různými peripetiemi, nicméně vytvořená data lze pokládat za relevantní. Narativ pana Nováka – 

ústřední postavy textu – je velice produktivní a umožnil Marii Duhanové vystavět kolem sebe text 

bakalářské práce. Za ocenění stojí reflexivita autorky, která nejen v metodologické části ale i 

v samotném textu zvažuje, jak její osoba a způsob vedení rozhovoru ovlivnily data. 

Vlastní prezentaci a interpretaci dat autorka rozdělila do tří částí. V první měla popsat životopisná 

data narátora – pana Nováka. Ne vždy se jí ovšem daří vést strohý „objektivistický“ popis sledu 

klíčových událostí a charakteristiku kontextu života. V této části chybí např. údaj o datu narození syna 

nebo informace o zaměstnáních, kterými prošel.  

Tento životopis měl vytvořit osu, která by tvořila rámec úvah, jak se k momentům svého života pan 

Novák vztahuje a jak je interpretuje. V tomto směru autorka pracuje se čtyřmi oblastmi: periodizací, 

místy, lidmi a událostmi. Právě zde vítězí její pozitivisticko - psychologický přístup. O výpovědi pana 

Nováka uvažuje jako o objektivních informacích, na jejichž základě uvažuje o utváření jeho 

osobnosti/identity. Identitu tedy chápe jako výsledek vnějších okolností, nikoliv jako proces 

aktuálního a permanentně se aktualizujícího sebesituování se v sociální realitě. Např. autorka hovoří 

o lidech, kteří formovali jeho osobnost, nepíše, jak se k nim vztahuje a jaké momenty s nimi spojuje a 

proč. Zajímavé je také, že si více všímá lidí, které narátor hodnotí pozitivně a příliš a precizně se 

nevěnuje lidem, které v narativu kritizuje. Zajímavé by bylo, komu dává jména a kdo je vlastně ve 

vztahu k jeho životu jen anonymní osoba a proč. Stejně tak zajímavá by byla interpretace, proč tak 

málo hovoří o svém synovi (jak se zdá být na základě předloženého textu).  

Na tuto část, která měla rozkrýt v detailu sebesituování se pana Nováka v sociální realitě, ukázat 

konstrukci jeho identity, navazuje část, která sleduje klíčový leitmotiv sebesituování pana Nováka. 



Zde velice hezky autorka představuje podstatu identity narátora, která je vybudovaná na pocitu 

křivdy – selhání – pochopení. V jistém slova smyslu by bylo možno uvažovat o formulování překážek – 

počáteční neschopnosti je překonat – zvládnutí překážek. Přičemž vehikulem života pana Nováka je 

víra, která dává smysl jeho životu nejen nyní, ale i zpětně. Tuto část textu pokládám za 

nejhodnotnější a nejzajímavější. 

Po formální stránce by práce zasloužila korekturu. Bohužel také trpí zásadními chybami v citační 

normě. 

 Bakalářská práce Marii Duhanové respektuje žánr tohoto typu textu. Přes výše uvedené výhrady 

autorka prokázala, že dokáže vést výzkum, vytvořit data a ta interpretovat. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou či dobrou. 

 

V Bolzanu 6. 9. 2018 
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